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BAB 2 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab 2 akan dibahas tentang dasar teori dan tinjauan pustaka yang 

digunakan dalam pembuatan Proyek Akhir ini. 

 

2.1.Sensor Load cell 

 Sensor  load  cell  merupakan  sensor  yang  dirancang  untuk  mendeteksi 

tekanan atau berat sebuah beban, sensor load cell umumnya digunakan sebagai 

komponen utama pada sistem timbangan digital dan dapat diaplikasikan pada 

jembatan timbangan yang berfungsi untuk menimbang berat dari truk pengangkut 

bahan baku, pengukuran yang dilakukan oleh Load Cell menggunakan prinsip 

tekanan. 

 

  Gambar 2.1 Bentuk fisik load cell 

 

 Keterangan gambar :  

a) Kabel merah adalah input tegangan sensor.  

b) Kabel hitam adalah input ground sensor . 

c) Kabel hijau adalah output positif sensor . 

d) Kabel putih adalah output ground sensor. 

Prinsip Kerja Sensor Berat (Load Cell), Selama proses penimbangan akan 

mengakibatkan reaksi terhadap elemen logam pada load cell yang mengakibatkan 

gaya secara elastis. Gaya yang ditimbulkan oleh regangan ini dikonversikan 
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kedalam sinyal elektrik oleh strain gauge (pengukur regangan) yang terpasang 

pada load cell.  

 

 

 

Gambar 2.2. Rangkaian Jembatan Wheatstone tanpa beban 

Pada gambar 2.2 nilai R = 350 KΩ, arus yang mengalir pada R1 dan R3 = 

arus yang mengalir di R2 dan R4, hal ini dikarenakan nilai semua resistor sama 

dan tidak ada perbedaan tegangan antara titik 1 dan 2, oleh karena itu rangkaian 

ini dikatakan seimbang. 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Rangkaian Jembatan Wheatstone dengan beban 

R1 350 KΩ 

R3 350 KΩ R4 350 KΩ 

R2 350 KΩ 

R3 349,2 KΩ R4 350.8 KΩ 

R2 349,2 KΩ R1 350,8 

KΩ 
Vs= 

Vs= 



                                                                                                                                             4 
 

 
 

Jika rangkaian jembatan Wheatstone diberi beban, maka nilai 

R1,R2,R3,R4 pada rangkaian akan berubah. Sehingga membuat sensor load cell 

tidak dalam kondisi yang seimbang dan membuat beda potensial. Beda potensial 

inilah yang menjadi outputnya.  

Secara teori, prinsip kerja load cell berdasarkan pada jembatan Wheatstone  

dimana saat load cell diberi beban terjadi perubahan pada nilai resistansi, nilai 

resistansi R1 dan R4 akan naik sedangkan nilai resistansi R2 dan R3 akan turun 

saat diberi beban.  

Kalibrasi Load Cell : 

Kalibrasi yang dilakukan pada load cell sendiri adalah proses untuk 

memeriksa tingkat keakuratan dari load cell yang sesuai dengan rancangan 

sebelumnya. Untuk cara kalibrasi pada load cell itu sendiri pada umumnya dengan 

menggunakan cara untuk membandingkan standar tertentu dengan standar 

internasional atau juga nasional yang sesuai dengan acuan yang memang sudah 

terbukti, Dengan melakukan kalibrasi loadcell maka bisa meminimalkan 

kesalahan timbangan dan membuat timbangan menunjukkan ukuran yang 

sebenarnya. 

Cara mencari nilai kalibrasi : 

#include "HX711.h" 

#define DOUT  A0 

#define CLK  A1 

HX711 scale(DOUT, CLK); 

float calibration_factor = 650; 

int GRAM; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("tekan a,s,d,f untuk menaikan calibration_factor 

ke 10,100,1000,10000"); 

  Serial.println("tekan z,x,c,v untuk menurunkan 

calibration_factor ke 10,100,1000,10000"); 

  Serial.println("Tekan T untuk Tare"); 

  scale.set_scale(); 

  scale.tare(); 

  longzero_factor=scale.read_average();
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  Serial.print("Zero factor: "); 

  Serial.println(zero_factor); 

  delay(1000); 

} 

void loop() { 

  scale.set_scale(calibration_factor); 

  GRAM = scale.get_units(), 4; 

  Serial.print("Reading: "); 

  Serial.print(GRAM); 

  Serial.print(" Gram"); 

  Serial.print(" calibration_factor: "); 

  Serial.print(calibration_factor); 

  Serial.println(); 

  

  if (Serial.available()) { 

    char temp = Serial.read(); 

    if (temp == '+' || temp == 'a') 

      calibration_factor += 0.1; 

    else if (temp == '-' || temp == 'z') 

      calibration_factor -= 0.1; 

    else if (temp == 's') 

      calibration_factor += 10; 

    else if (temp == 'x') 

      calibration_factor -= 10; 

    else if (temp == 'd') 

      calibration_factor += 100; 

    else if (temp == 'c') 

      calibration_factor -= 100; 

    else if (temp == 'f') 

      calibration_factor += 1000; 

    else if (temp == 'v') 

      calibration_factor -= 1000; 

    else if (temp == 't') 

      scale.tare(); 

  } 

} 
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Penjelasannya : 

 Setelah coding diatas diupload timbang beban asli kemudian buka serial 

monitor dan lihat hasil pembacaan sensor berat, berat asli yang diukur 

menggunakan bandul timbangan seberat 1kg. Jika pembacaan sensor load cell 

tidak sesuai dengan berat asli maka disesuaikan nilai kalibrasinya dengan menaik 

turunkan nilai kalibrasinya sampai pembacaan sensor berat sama dengan berat 

asli, dengan cara yang ada di program menggunakan tombol a,s,d,f untuk 

menaikan nilai kalibrasi dan z,x,c,v untuk menurunkan nilai kalibrasi  lalu send 

pada serial monitor. 

Pada tugas proyek akhir ini nilai kalibrasi yang didapat adalah 382.50 

TABEL 2.1. Hasil surve di mina sembada 

No Benih 

ikan 

Jumlah Umur Kolam Pakan yang 

dibutuhkan 

Pakan 

yang 

digunakan 

1 Nila  50 ekor Dari larva sampai 

umur 1 bulan 

2x3m 15 kg /30 hari Pelet 

lembut 

 

Dari hasil surve diatas batasan alat ini digunakan untuk benih ikan nila, 

data yang didapat untuk menjadi batasan pemberian pakan perhari adalah dengan 

melihat data diatas yang menunjukkan selama 30 hari membutuhkan pakan 

sebesar 15 kg, jadi pakan yang dibutuhkan dibagi dengan 30 hari , 15kg : 30 = 0,5 

kg dijadikan ke gram 1kg=1000 gram jadi dikalikan dengan 1000. 0,5kg x 1000= 

500 gram , untuk menentukan pakan pagi dan sore dari 500 gram dibagi 2 pagi 

dan sore , 500 gram :  2= 250 gram jadi untuk setiap pemberian pakan pagi dan 

sore masing-masing sebesar 250 gram. 

2.2.Modul Penguat Hx711 

 HX711 adalah sebuah komponen terintegrasi dari “AVIA 

SEMICONDUCTOR”, HX711 presisi 24-bit analog to digital conventer (ADC) 

yang didesain untuk sensor timbangan digital dal industrial control aplikasi yang 

terkoneksi sensor jembatan. 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. 
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Modul melakukan komunikasi dengan computer/mikrokontroller melalui 

TTL232. Struktur yang sederhana, mudah dalam penggunaan, hasil yang stabil 

dan reliable, memiliki sensitivitas tinggi, dan mampu mengukur perubahan 

dengan cepat. 

Spesifikasinya adalah sebagai dibawah berikut : 

a. Differential input voltage: ±40mV(Full-scale differential input voltage  ± 

40mV)  

b. Data accuracy: 24 bit (24 bit A / D converter chip.)  

c.  Refresh frequency: 80 Hz  

d. Operating Voltage : 5V DC  

e. Operating current : <10 mA  

f. Size:38mm*21mm*10mm. 

 

 

Gambar 2.4. HX 711 

  Memiliki 1 pin output Pin SCK/sinyal clock dan memiliki 1 pin input 

DT/data . 

1. Tegangan Keluaran load cell : 

(zainudin mutawakal.2017 . Sensor loadcell) 

   (
  

     
)  (

  

     
)     

   (
     

           
)  (

     

           
)    

                 

                   

                             

                         

Keterangan : 

Vo =tegangan keluaran load cell. 
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R1,R2,R3,R4 =Resistansi 

Vs =Tegangan input 

1 Ω = 1000 KΩ 

1 v  =1000 Mv 

2. Keluaran Hx711 : 

(Http://github.com/bogde/hx711/issues/20) 

 

                
       

                        
           

                
       

  
          

                          

1342177,2 menjadi biner 101000111101011100001 = 21 bit. 

Keterangan : 

out digital/ADC = output digital 

Vo =tegangan keluaran loadcell 

Gain = memiliki 3 nilai penguat gain yaitu 32,64,128,disini menggunakan gain 64 

karena memiliki full scale voltage 40 mV. 

Full scale input voltage = tegangan full yang masuk ke hx711 

Adc_range = rentang nilai yang dimiliki adc       dari 24 bit. 

3. Berat beban: 

(Http://github.com/bogde/hx711/issues/20) 

      
           

         
            

      
         

        
          

               

Keterangan : 

Adc_range= rentang nilai yang dimiliki adc       dari 24 bit. 

Cell_range=peringkat maksimum load cell disini saya menggunakan loadcell 

5kg,1 kg=1000 gram jadi 5kg x 1000= 5000 gram. 

 

 

http://github.com/bogde/hx711/issues/20
http://github.com/bogde/hx711/issues/20
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2.3 Arduino uno  

 Arduino adalah platform elektronik yang bersifat open source serta mudah 

digunakan. Hal ini memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan Arduino. 

Bahkan, kemudahan pada Arduino dapat memicu kreativitas dalam membuat 

proyek yang mudah dan menarik [11].  Berbagai jenis Arduino yang tersedia, 

salah satu diantaranya adalah Arduino Uno. Board Arduino Uno menggunakan 

mikrokontroler ATmega328. Secara umum posisi/letak pin-pin terminal I/O pada 

berbagai Board Arduino  posisinya sama dengan posisi/letak pin-pin terminal I/O 

dari Arduino Uno yang mempunyai 14 pin Digital yang dapat di set sebagai 

Input/Output, 6 pin Input Analog [1]. Bentuk Arduino Uno dapat dilihat pada 

Gambar 2.5..  

 

Gambar 2.5. Arduino uno 

 

Gambar 2.5. Arduino Uno Arduino menggunakan bahasa pemrograman C/C++. 

Aplikasi yang digunakan untuk membuat program Arduino dinamakan Arduino 

Integrated Development Environment (Arduino IDE) yang dapat diunduh pada 

situs www.arduino.cc. Tampilan Arduino IDE dapat dilihat pada Gambar 2.6.. 
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Gambar 2.6. Arduino IDE 

2.4. Library Arduino 

 Library/pustaka Arduino adalah kumpulan kode yang memudahkan untuk 

terhubung ke sensor, layar, modul [4]. Ada dua jenis pustaka pada Arduino, yaitu 

pustaka bawaan dan beberapa pustaka tambahan. Misal, pustaka bawaan 

LiquidCrystal mempermudah komunikasi dengan tampilan LCD karakter. Ada 

ratusan pustaka tambahan yang tersedia di internet untuk diunduh misal MRC522 

yang memudahkan komunikasi dengan RFID jenis Mifare RC522. Untuk dapat 

menggunakan pustaka tambahan, maka perlu diinstal terlebih dahulu. Library 

dapat dilihat pada Arduino IDE di menu Sketch, kemudian ditekan Include 

Library seperti Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7. Library Arduino 

2.5. RTC (real time clock) 

 adalah jam elektronik  berupa chip yang dapat menghitung waktu (mulai 

detik hingga tahun) dengan akurat dan menjaga/menyimpan data waktu tersebut 

secara real time. Karena jam tersebut bekerja real time, maka setelah proses 

hitung waktu dilakukan output datanya langsung disimpan atau dikirim ke 
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device  lain melalui sistem antarmuka, RTC dilengkapi dengan baterai sebagai 

pensuplai daya pada chip, sehingga jam akan tetap up-to-date walaupun komputer 

dimatikan, Rtc dinilai cukup akurat sebagai pewaktu (timer) karena menggunakan 

osilator kristal.contoh chip rtc ds3231 dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8. Rtc DS3231 

 

2.6. Motor servo 

 Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar (motor) yang 

dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup (servo), sehingga 

dapat di set-up atau di atur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari 

poros output motor. motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor 

DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol dan potensiometer. Serangkaian gear 

yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat putaran poros dan 

meningkatkan torsi motor servo, sedangkan potensiometer dengan perubahan 

resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran 

poros motor servo. Penggunaan sistem kontrol loop tertutup pada motor servo 

berguna untuk mengontrol gerakan dan posisi akhir dari poros motor servo. 

Penjelasan sederhananya begini, posisi poros output akan di sensor untuk 

mengetahui posisi poros sudah tepat seperti yang di inginkan atau belum, dan jika 

belum, maka kontrol input akan mengirim sinyal kendali untuk membuat posisi 

poros tersebut tepat pada posisi yang diinginkan. 
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Gambar 2.9. Motor Servo 

 

Gambar 2.10. Mekanik motor servo 

Motor servo dikendalikan dengan sinyal PWM dari encoder/potentiometer. 

Lebar sinyal (pulsa) yang diberikan inilah yang akan menentukan posisi sudut 

putaran dari poros motor servo. Sebagai contoh, lebar sinyal dengan waktu 1,5 ms 

(mili second) akan memutar poros motor servo ke posisi sudut 90⁰. Bila sinyal 

lebih pendek dari 1,5 ms maka akan berputar ke arah posisi 0⁰ atau ke kiri 

(berlawanan dengan arah jarum jam), sedangkan bila sinyal yang diberikan lebih 

lama dari 1,5 ms maka poros motor servo akan berputar ke arah posisi 180⁰ atau 

ke kanan (searah jarum jam). 

 

Gambar 2.11. PWM 

Ketika sinyal PWM telah diberikan, maka poros motor servo akan 

bergerak ke posisi yang telah ditargetkan dan berhenti pada posisi tersebut serta 

akan tetap bertahan pada posisi tersebut. Jika ada kekuatan eksternal yang 

mencoba memutar atau mengubah posisi tersebut, maka sistem closed loop dari 

motor servo tersebut akan bekerja dengan mencoba menahan atau melawan 

kekuatan eksternal tersebut dengan kekuatan internal dari motor servo itu sendiri. 

Namun motor servo tidak akan mempertahankan posisinya untuk selamanya, 
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sinyal PWM harus diulang setiap 20 ms (mili second)  agar posisi poros motor 

servo tetap bertahan pada posisinya.  

2.7. SIM800L 

 Modul GSM SIM800L adalah perangkat yang bisa digunakan untuk 

menggantikan fungsi handphone. Untuk komunikasi data antara sistem jaringan 

seluler, maka digunakan Modul GSM SIM800L yang digunakan sebagai media 

panggilan telephone celluler. Protokol komunikasi yang digunakan adalah 

komunikasi standart modem yaitu AT Command. Modul SIM800L di Indonesia 

banyak digunakan pada industri bisnis rumahan dan bahkan skala besar, mulai 

dari fungsi untuk controller berbasis SMS, WEB, Call sistem hingga sebagai 

penggerak perangkat elektronik jarak jauh. Modul GSM SIM800L sudah 

diproduksi dengan bermacam bentuk dan tipe modul adapter, seperti untuk 

arduino, neo, dan modul trainer kit. 

 

Gambar 2.12. SIM800L 

Adapun beberapa fitur Modul GSM SIM800L antara lain:  

a) Antarmuka: UART 

b) Support AT command  

c) Suara :Tricodec, AMR, Hand  

d) free operation  

e) SMS: SMS Broadcast, mode teks dan mode Protocol Data Unit (PDU) 

f) Catu Daya: 3.2~4.8 V 

g) Fitur tambahan: Analog Audio, Antena pad 

h) Konsumsi daya: 1.0 mA (pada sleepmode 

Beberapa kegunaan modem ini di masyarakat adalah antara lain:  

a) Telemetri  
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b) M2M integration  

c) SMS polling  

d) SMS quiz application  

e) SMS auto-reply  

f) Aplikasi server pulsa  

g) Payment point data  

h) SMS broadcast application  

i) PPOB, dan sebagainya.  

2.8.Modul Regulator XL4005 

 Module Regulator XL4005 adalah rangkaian modul konverter DC / DC 

dengan frekuensi tetap 300 KHz fixed-voltage (PWM step-down) menggunakan 

IC Regulator XL4005, yang mampu menggerakkan beban 5A dengan efisiensi 

tinggi, derek rendah dan regulasi garis dan beban yang sangat baik. Membutuhkan 

jumlah minimum komponen eksternal, regulator mudah digunakan dan termasuk 

kompensasi frekuensi internal dan osilator frekuensi tetap.  

 

Gambar 2. 13. Module Regulator XL4005 

Modul regulator XL4005 dapat bekerja dengan suplai tegangan 5-32V dan suhu 

operasinya -40 - +85 degrees.  Pada module regulator XL4005 menggunakan ic 

SMD (Surface Mount Device) dan terdapat sebuah potensio untuk mengatur 

tegangan masukannya dari 0.8 – 24V DC pada frekuensi kerja 300 KHz sehingga 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan tegangan. 

Beberapa penelitian yang dijadikan referensi untuk pembuatan proyek akhir ini 

antara lain penelitian Mohammad Imron Dwi Prasetyo dengan judul  Rancang 

Bangun Pemberi Makan Ikan Lele Berbasis Mikrokontroler. Program Studi D3 

Teknik Elektro Industri Departemen Teknik Elektro Politeknik Elektronika Negeri 

Surabaya. Yang kedua penelitian Adityo Purnomo dengan judul Alat Pemberi 

Pakan Ikan Otomatis Berbasis Mikrokontroler Atmega32 Sebagai Asisten Petani 

ikan.STMIKAKAKOM.


