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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Massa jenis zat atau kerapatan zat adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh 

suatu zat atau benda baik itu zat padat dan zat cair. Massa jenis atau kerapatan zat 

(ρ) adalah massa per satuan volume pada temperatur dan tekanan tertentu dan 

dinyatakan dalam sistem cgs yaitu gram per sentimeter kubik (g/cm³ = g/ml). 

Sedangkan, dalam satuan SI kilogram per meter kubik (kg/m³)(Zemansky,1999). 

Mengetahui nilai massa jenis dari suatu zat sangatlah penting dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat memanfaatkan suatu zat dengan baik. 

Salah satu contoh utamanya adalah dalam kegiatan eksperimental. Perlu diketahui, 

selama ini pengukuran nilai massa jenis dalam kegiatan eksperimental 

menggunakan metode manual yaitu melalui menimbang massa beserta 

volumenya. Metode lain yang digunakan dalam kegiatan eksperimental adalah 

menggunakan alat ukur yang dikenal dengan tabung areometer. Tabung areometer 

merupakan salah satu dari aplikasi hukum Archimedes, yang menyatakan bahwa 

benda yang tercelup ke dalam fluida mengalami gaya ke atas seberat fluida yang 

dipindahkan. Ketika areometer dicelupkan ke dalam fluida, maka fluida akan 

memberikan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat areometer. Cara 

membaca hasil pengukuran pada areometer adalah dengan membaca skala yang 

ditunjuk oleh zat cair pada tabung areometer. Satuan yang digunakan dalam 

pengukuran ini adalah gram per centimeter kubik (g/cm
3
). Penggunaan alat ukur 

areometer analog ini dengan skala yang terbaca merupakan massa jenis relatif, 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
RANCANG BANGUN SISTEM PENGUKUR MASSA JENIS ZAT CAIR BERBASIS MIKROKONTROLER 

RADEN MI’RODJI



2 
 

 
 

yang artinya hasil pembacaan skala relatif berdasarkan pengguna. Sehingga 

penggunaan areometer analog  dalam kegiatan eksperimen sangat mempengaruhi 

hasil dari eksperimen terkait pembacaan skala dan ketelitian dari tabung 

areometer. 

Berdasarkan pentingnya untuk mengetahui informasi nilai massa jenis zat 

cair dalam kegiatan eksperimen untuk mempermudah pembacaan hasil 

pengukuran serta ketelitian hasil pengukuran, maka dalam skripsi ini akan  

diwujudkan suatu sistem pengukur massa jenis zat cair berbasis mikrokontroler. 

Selain itu harapan dari skripsi ini dapat dijadikan referensi untuk menghasilkan 

system pengukuran massa jenis zat cair yang lebih akurat dan teliti. Sistem yang 

diwujudkan terdiri dari kombinasi antara tabung pelampung sebagai pengkonversi 

nilai massa jenis zat cair menjadi ketinggian tabung. Selanjutnya, nilai ketinggian 

tabung akan diubah menjadi nilai tegangan menggunakan modifikasi sensor 

Linear Variable Differential Transformator (LVDT). LVDT telah dikenal sebagai 

sensor jarak atau pergeseran. Nilai tegangan keluaran LVDT akan diproses oleh 

Analog to Digital Converter (ADC) pada mikrokontroler dan nilai tegangan 

keluaran tersebut akan ditampilkan melalui display LCD sebagai informasi nilai 

massa jenis yang terukur.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut dapat 

dirumuskan rumusan masalah penelitian seperti berikut: 

1. Apakah tabung pelampung yang dibuat dapat mengkonversi perubahan 

massa jenis zat cair menjadi besaran ketinggian tabung? 
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2. Bagaimana cara merancang sensor Linear Variable Differential 

Transformator (LVDT) yang dapat mengkonversi perubahan ketinggian 

tabung menjadi besaran tegangan? 

3. Bagaimana fungsi transfer dari keseluruhan sistem yang dibuat? 

4. Adakah kesesuian massa jenis zat cair yang terukur dengan kalibrator? 

5. Dapatkah sistem yang dibuat menampilkan massa jenis zat cair yang 

terukur? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menjelaskan agar penelitian lebih spesifik, berikut batasan  masalah 

penelitian: 

1. Untuk pembuatan tabung menggunakan tabung yang ujungnya diberi 

tambahan batang besi, yang dapat mengkonversi nilai massa jenis zat cair 

dalam rentang pengukuran 1 g/ml – 1,28 g/ml. 

2. Kawat tembaga yang digunakan dengan diameter 0,35 mm, jumlah lilitan 

primer disbanding dengan sekunder memiliki perbandingan 1:2. 

3. Bahan uji yang digunakan adalah larutan yang hanya terdiri dari 2 

campuran zat. 

4. Mikrokontroler yang digunakan adalah  Mikrokontroler AT MEGA 16. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Untuk merancang tabung yang dapat mengkonversi perubahan massa 

jenis zat cairan menjadi besaran ketinggian. 
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2. Mampu merancang sensor Linear Variable Differential Transformator 

(LVDT) yang dapat mengkonversi perubahan ketinggian tabung menjadi 

besaran tegangan. 

3. Mampu merancang bangun sistem serta mengetahui fungsi transfer dari 

keseluruhan sistem yang dibuat. 

4. Mengetahui fungsi transfer dari keseluruhan system. 

5. Dapat menampilkan nilai massa jenis zat cair yang terukur oleh sistem. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Memudahkan untuk mengetahui nilai massa jenis zat cair secara tepat. 

2. Memudahkan kegiatan eksperimental untuk mengetahui nilai massa jenis 

zat cair secara tepat yaitu dengan pembacaan skala hasil ukur. 

3. Dapat memudahkan dalam pengoperasian dan juga pembacaan skala 

ukur massa jenis zat yang terukur. 

4. Dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan alat ukur yang dibuat untuk 

proses pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya. 
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