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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengukuran 

Pengukuran merupakan suatu proses yang sangat terkait dengan pengambilan 

data,dimana nantinya data tersebut dapan di analisa dan di estimasi. Apabila ingin 

mendapatkan nilai hasil pengukuran yang mempunyai tingkat kelebihan yang 

tinggi, maka  harus tau mengenai konsep pengukuran (pengambilan data) dan 

kesalahan yang terjadi di dalam pengukuran. 

Nilai hasil pengukuran (parameter) didapat dari data pengukuran dengan 

menggunakan model matematika yang menyatakan hubungan antara pengukuran 

dengan hasil pengukuran yang nantinya akan di tentukan nilainya. Adapun konsep 

pengukuran (Septiadi,2016): 

1. Pengukuran pada umumnya menggunakan alat instrumentasi yang di 

operasikan oleh pengukur (observer) dalam keadaan lingkungan tertentu. 

2. Pada setiap pengukuran mengandung kesalahan (error) 

3. Kesalahan sebenarnya adalah penyimpangan nilai hasil dari pengukuran (X) 

terhadap dilai sebenarnya  

ε = x - τ 

dimana ε = kesalahan sebenarnya, x = nilai hasil pengukuran dan τ = nilai 

sebenarnya 

4. Karena nilai sebenarnya (τ) tidak pernah diketahui maka nilai kesalahan 

sebenarnya (ε) juga tidak dapat diketahui. 
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5. Nilai pengukuran dan kesalahan pengukuran dapat diestimasi 

V = x-X 

dimana V = estimasi kesalahan (estimasi residu), X = nilai hasil pengukuran 

dan x = estimasi nilai sebenarnya. Gambar 2.1 menunjukan diagram konsep 

pengukuran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(Sumber : Septiadi,2016) 

Gambar 2.1 Diagram konsep pengukuran 
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2.1.1  Penyebab kesalahan dalam pengukuran 

Berdasarkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam 

pengukuran, kesalahan yang terjadi pada pengukuran dapat diklasifikasikan 

sebagai kesalahan karena alam, kesalahan karena alat dan kesalahan pengukur. 

Berikut adalah contoh dari penyebab kesalahan (Septiadi,2006): 

1. Kesalahan personal

 Keterbatasan dalam pengukur dalam melakukan pengamatan

(keterbatasan dalam melakukan kemampuan untuk mendapatkan

hasil yang berulang).

 Kecerobohan atau kurangnya ketelitian pengukur.

2. Kesalahan alat

 Ketidak sempurnaan kontruksi dan kalibrasi alat.

 Tingkat atau rentang pengambilan data pada alat.

 Tingkat akurasi dan tingkat presisi dari alat ukur yang di gunakan

3. Kesalahan alam atau kesalahan lingkungan

 Perubahan kondisi lingkungan saat pengukuran dilakukan.

2.1.2 Macam-macam kesalahan dalam pengukuran 

1. Kesalahan Sistematis (Systematic Error)

 terjadi berdasarkan sistem tertentu (deterministic system) yang dapat 

dinyatakan dalam hubungan fungsional (hubungan matematik) tertentu dan 

mempunyai nilai yang sama untuk setiap pengukuran yang di lakukan dalam 

kondisi yang sama. Efek dari kesa;ahan sistematis tersebut yaitu hasil dari 

nilai dari nilai pengukuran menyimpang hasil pengukuran yang seharusnya. 

2. Kesalahan Acak (Random/Accidental Error)

 Kesalahan yang masih terdapat dalam pengukuran setelah blunder dan 

keselahan sistematik di hapus. Efek dari kesalahan ini adalah tidak memiliki 

hubungan fungsional yang dapat dinyatakan dalam model deterministik, 

tetapi dapat dimodelkan menggunakan model stokastik 
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3. Kesalahan besar 

 nilai pengukuran menjadi sangat besar atau kecil atau bahkan berbeda 

bila dibandingkan dengan nilai ukuran yang seharusnya. Efek dari 

kesalahan tersebut adalah hasil pengukuran yang tidak homogen atau tidak 

singkron.(Septiadi,2016) 

2.1.2 Macam macam Pengukuran 

1. Pengukuran Langsung 

 Pengukuran Langsung adalah pengukuran yang di lakukan untuk 

mendapatkan nilai dari hasil pengukuran secara langsung. Pengukuran langsung 

bisa di lakukan pada kondisi yang sama atau pada kondisi yang berbeda. Pada 

pengukuran langsung pada kondisi yang sama, seluruh pengukuran dilakukan 

oleh pengukur yang sama, alat yang sama, dan keadaan atau situasi lingkungan 

yang sama. Sedangkan untuk pengukuran langsung pada kondisi yang berbeda, 

terjadi apabila ada waktu pergantian pengukur, alat ukur, atau bisa jadi karena 

perubahan keadaan lingkungan..(Septiadi,2016) 

2. Pengukuran tidak langsung 

 Pengukuran tidak langsung adalah proses pengukuran  yang di lakukan 

apabila hasil nilai pengukuran tidak mungkin didapatkan langsung. Hail nilai 

yang di dapatkan pada pengukuran yang di cari di dapatkan berdasarkan 

hubungan fungsional tertentu dari beberapa hasil pengukuran langsung. 

Contohnya seperti mengukur tinggi berdasarkan hasil pengukuran sudut dan 

jarak.(Septiadi,2016) 

2.2 Temperature 

Temperatur adalah ukuran dari suatu sifat panas suatu benda yang nyata 

(makroskopis), pada umumnya kita cenderung menghindari istilah “dingin”. 

Sedangkan pengertian dari segi mikroskopis, temparatur dikaitkan dengan 

pergerakan atau getaran dari unsur paertikel suatu benda. Pengertian konsep 

temperatur secara ilmiah di bangun berdasarkan kesetimbangan thermal sesuai 

dengan hukum thermodinamika Nol. Es di kulkas dikatakan memiliki suhu 

temperatur yang rendah sedangakan Oven di katakan memilikin suhu temperatur 

yang lebih tinggi. Banyak sifat yang berubah pada temperatur seperti sebagian besar 

zat yang memuai ketika dipanaskan. Sebatang besi lebih panjang bila suhu yang 
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mengenainya adalah suhu panas dari pada suhu dingin. Demikian juga warna yang 

di hasilkan benda paling tidak pada temperatur tinggi. Coba perhatikan bahwa 

elemen pemanas kompor listrik memancarkan warna merah ketika panas. Pada 

temperatur yang lebih tinggi , zat pada seperti besi bersinar jingga bahkan putih. 

Cahaya putih pada bola lampu pijar berasal dari kawat tungsten yang sangat 

panas.(Zemansky,2000) 

Alat yang di rancang untuk mengukur temperatur di sebut termometer. Ada 

banyak jenis termometer tapi dengan cara kerja yang berbeda tergantung pada 

beberapa sifat materi yang berubah pada setiap temperatur. Pada sebagian besar 

termometer umumnya bergantung pada pemuaian materi terhadap meningkatnya 

temperatur.(Zemsansky,2000) 

Pada pengukuran temperatur secara kuantitatif, perlu didefinisikan semacam 

skala numerik. Untuk saat ini kebanyakan memakai skala Celsius dan skala 

terpenting dalam sains adalah skala absolut yaitu Kelvin. Salah satu cara 

mendefinisikan skala termperatur yaitu dengan memberikan nilai sembarang untuk 

dua temperatur yang bisa langsung di hasilkan. Untuk skala Celsius, kedua titik 

dipilih sebagai titil beklu dan titik didih dari air. Keduanya di ambil berdasarkan 

pada tekanan atmosfer.(Zemansky,2000) 

2.2.1 Alat ukur temperatur 

1. Thermostat 

 Thermostat adalah jenis sesnsor suhu kontak (Contact Temperature 

Sensor) yang menggunakan prinsip Electo-Mechanical. Thermostat pada 

dasarnya terdiri dari dua jenis logam yang berbeda seperti Nikel, Tembaga, 

Tungsten atau alumunium. Dua jenisn logam tersebut kemudian ditempel 

sehingga membentuk Bi-Metallic strip tersebut akan bengkok jika 

medapatkan suhu tertentu sehingga bergerak memutuskan atau 

menyambungkan sirkuit (ON/OFF). Gambar 2.2 menunjukan Thermostat. 
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(Sumber : Drs.Ahmad Mulia Rambe,2003) 

Gambar 2.2 Thermostat 

 

2. Thermistor 

 Sensor resistive yang lain adalah thermistor, sensor temperatur lermistor 

dapat beroperasi dalam range yang cukup besar yaitu dari 100C sampai 

550C. Akurasinya sangat bagus, jika menggunakan dua thermistor dengan 

beberapa resistor tetap, costnya rendah (untuk single thermistor).  

Thermistor juga memiliki kelemahan di antaranya adalah perubahan 

resistansinya terhadap perubahan temperatur sangat tidak linier, sehingga 

membutuhkan suatu rangkaian linerisasi atau dengan menggabungkan 2 

thermistor dengan beberapa resistor tetap dalam hal ini resistivitasnya 

kurang jika dibandingkan dengan thermistor tunggal dan hal ini juga 

menyebabkan costnya bertambah, Gambar 2.3 Menunjukan thermistor. 
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(Sumber : Drs.Ahmad Mulia Rambe,2003) 

Gambar 2.3 Themistor 

 

3. Resistive Temperature Detector (RTD) 

  RTDs merupakan suatu sensor resistive yang menggunakan suatu 

elemen sensor coil platina wire wound atau film platina yang resistensinya 

berubah terhadap perubahan temperatur. Jangkauan dari RTDs sangat besar 

mulai dari -250C sampai + 750C. Untuk sensor teperatur dengan jangkauan 

0 sampai dengan 550C linearitasnya cukup bagus. Tapi di bawah suhu DoC 

dan di atas suhu 550C jangkauan temperaturnya tidak linear lagi. Kerugian 

menggunakan RTDs di antaranya harga wire wound platina relative mahal, 

terjadinya pemanasan pribadi (self heating) dalam rangkaian, perubahan 

resistansi terhadap temperatur tidak linier, Gambar 2.4 Menunjukan  

Resistive Temperature Detector (RTD). 

 

 

(Sumber : Drs.Ahmad Mulia Rambe,2003) 

Gambar 2.4 Resistive Temperature Detector (RTD) 
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4. Thermocouple (Termokopel) 

 Thermocouple terdiri dari dua kawat dari material yang berbeda. 

Jangkauan operasi thermocouple sangat besar sampai 1700C (tergantung 

typenya) serta memiliki masa thermal yang rendah.  Adapun kerugian 

menggunakan thermocouple di antaranya membutuhkan rangkaian 

konvensi cold-junction, perubahan tegangan terhadap temperatur tidak 

liner, serta sensitivitasnya rendah. (Drs.Ahmad Mulia Rambe,2003), 

Gambar 2.5 menunjukan Thermocouple (Termokopel). 

 

 

 (Sumber : Drs.Ahmad Mulia Rambe,2003) 

Gambar 2.5 Thermocouple (Termokopel) 

 

2.2.2 Spesifikasi Dasar Dari Termokopel 

Thermocouple adalah alat pengukuran temperatur. Elemen sensor 

temperatur (measuring junction) menghasilkan beda tegangan atau 

electromotive force (emf), yang kemudian emf yang dihasilkan dibandingkan 

dengan skala konversi tertentu menjadi unit temperatur. Elemen sensor 

thermocouple merupakan dua jenis logam konduktor yang berbeda yang 

disebut termo-element, satu sama lain diisolasi kecuali pada bagian junction. 

Kabel ekstensi thermocouple  yang dapat digunakan adalah  sepasang kabel 

yang mempunyai karakteristik temperatur-emf  relatif terhadap thermocouple-

nya sehingga pada saat digunakan tidak memberikan pengaruh negativ 

(penyebab kesalahan) terhadap hasil pengukuran.  (ANONIM, ”Instrumenstation 

Handbooks”, Siva & Associates Inc., 77 coulter Avenue Toronto) 

 

. 
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 Adapun kategori termokopel sebagai berikut: 

a) Termokopel tipe-S adalah kurangnya potensi termal, tingkat daya 

termoelektrik kecil, sensitif untuk membaca kekuatan mekanik suhu 

rendah yang rendah, sangat sensitif terhadap polusi, bahan logam 

mulia mahal, dan dengan demikian merupakan investasi satu kali. 

Kisaran suhu termokopel. Kaki positip dari tipe ini adalah paduan 

platina -10%, sedangkan untuk kaki negatifnya adalah platina. 

b) Termokopel tipe-R adalah kurangnya potensi termoelektrik, tingkat 

daya termal kecil, sensitif terhadap rendah, rendahnya kekuatan 

mekanik suhu rendah, sangat sensitif terhadap polusi, bahan logam 

mulia yang mahal, dan dengan demikian merupakan investasi satu 

kali. Kaki positip dari tipe ini adalah paduan platina -13% Rhodium, 

sedangkan untuk kaki negatifnya adalah platina. 

c) Termokopel jenis B adalah kurangnya potensi panas, tingkat daya 

termal kecil, sensitif terhadap rendah, rendahnya kekuatan mekanik 

suhu rendah, sangat sensitif terhadap polusi, bahan logam mulia 

yang mahal, dan dengan demikian merupakan investasi satu kali. 

Kaki positif dari tipe ini adalah paduan platina -30% Rhodium, 

sedangkan untuk kaki negatifnya adalah platina. 

d) Termokopel tipe-K tidak dapat digunakan secara langsung pada 

suhu tinggi untuk sulfur, mengurangi atau mengurangi, 

mengoksidasi atmosfir bergantian dan dalam ruang hampa udara, 

dan tidak direkomendasikan untuk digunakan di atmosfir yang 

teroksidasi lemah. Kaki positif dari tipe ini adalah (Chromel), 

sedangkan kaki negatifnya adalah alumunium. 

e) Termokopel tipe-N tidak dapat digunakan secara langsung pada 

suhu tinggi untuk sulfur, reduksi atau pengurangan, pengoksidasi 

atmosfer bolak-balik dan dalam ruang hampa udara, dan tidak 

direkomendasikan untuk digunakan di atmosfir yang teroksidasi 

lemah. Kaki positif darin tipe ini adalah Nicrosil, sedangkan untuk 

kaki negatifnya adalah Nisil. 
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f) Termokopel tipe-E tidak dapat langsung digunakan pada suhu tinggi 

untuk belerang, mengurangi atmosfir, keseragaman tenaga 

termoelektriknya buruk. Kaki positif darin tipe ini adalah (Chrimel), 

sedangkan untuk kaki negatifnya adalah paduan tembaga-Nichel. 

g) Termokopel tipe T untuk kaki positif dari tipe ini adalah Tembaga, 

sedangkan untuk kaki negatif dari tipe ini adalah paduan tembaga-

Nichel.(Hery Hartanto, 2014). 

 

2.3 Data aquisition (DAQ) 

 Data acquisition merupakan proses mengukur dengan mengubah sinyal 

kedalam bentuk gejala listrik seperti tegangan, arus, tekanan, suara, suhu dengan 

menggunakan komputer atau. Sebuah sistem DAQ terdiri dari sensor, perangkat 

keras DAQ pengukuran,  dan komputer dengan perangkat lunak di program. 

Dibandingkan dengan sistem pengukuran konversional, PC berbasis sistem DAQ 

lebih mengeksploitasi kekuatan pemrosesan, produktivitas, tampilan dan 

kemampuan konektivitas dari proses pengukuran dengan lebih kuat, fleksibel dan 

akurat. Biasanya data acquisition (DAQ) teridiri dari gambar dasar sebagai 

berikut.(Septiadi, 2016), Gambar 2.6 menunjukan Bagian dasar sistem data 

aquisition  

 

(Sumber : Septiadi,2016) 

Gambar 2.6 Bagian dasar sistem Data Aquisition (DAQ) 

 

pengukuran fenomena fisik, sepertisuhu ruangan, intensitas sumber cahaya, 

atau gaya yang di terapkan pada suatu benda, di mulai dengan sensor atau biasanya 

di sebut tranduser, merupakan suatu bagian dari sistem DAQ yang mengubah suatu 

fenomena fisik menjadi sinyal listrik. Tergantung pada jenis sensor, output listrik 
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yang bisa dalam bentuk tegangan, hambatan atau output listrik yang lainnya. 

Beberapan jenis sensor mungkin membutuhkan tambahan komponen untuk 

menghasilkan sinyal yang di dapat secara akurat dan aman jika di baca oleh Data 

Aquisition (DAQ). 

Ada beberapa macam macam sensor yang di tunjukan pada gambar pada tabel 2.7 

di bawah : 

 

 

(Sumber : Septiadi,2016) 

Gambar 2.7 Sensor yang umum di gunakan dalam Data Aquisition (DAQ) 

 

 DAQ Device atau perangkat keras DAQ bergerak sebagai antar muka antara 

komputer dan sinyal luar. Fungsi dari perangkat ini adalah mengubah sinyal analog 

menjadi sebuah sinyal digital yang masuk, sehingga komputer dapat memproses 

sinyal tersebut. Ada tiga komponen pokok dari sebuah perangkat DAQ yang di 

gunakan dalam pengukuran sinyal yaitu sirkuit pengkondisisan sinyal, analog ke 

digital converter (ADC), dan bus komputer. Perangkat DAQ juga mempunya fungsi 

lain termasuk untuk mengotomatisasi sistem pengukur dan proses. Contohnya 

seperti digital analog converter (DAC) signal keluaran analog, digital I/O baris 

input dan sinyal output digital. (Septiadi,2016). 

 

 



16 
 

 
 

2.3.1 Pengkondisian Sinyal (Signal Conditioning) 

 Sinyal sirkuit pengkondisian dapat memanipulasi sinyal menjadi bentuk 

yang tepat untuk memasukan ke ADC. Sirkuit ini juga dapat mencakup amplifikasi, 

atenuasi, penyaringan dan isolasi. Sebagian perangkat DAQ termasuk built-in 

pengkondisian sinyal yang telah di rancang untuk mengukur tipe tertentu dari 

sensor (Septiadi,2016) 

2.3.2  Analog ti Digital Converter (ADC) 

 Sebelum memanipulasi Sinyal analog dari sensor harus di konversi terlebih 

dahulu ke digital dengal menggunakan peralatan digital seperti komputer. ADC 

adalah sebuah chip yang menyediakan respresentasi digital dari sinyal analog waktu 

sayang sangat tepat.dalam pengujiannya,sinyal analog terus bervariasi dari waktu 

ke waktu dan ADC nya sendiri membutuhkan periodik “sampel” atau contoh dari 

sinyal pada tingkat yang sudah di tetapkan.Sampel ini di pindahkan ke komputer 

melalui Bus komputer yang dimana sinyal asli di rekontruksikan dari sampel ke 

dalam perangkat lunak (Septiadi,2016). 

2.3.3 Bus Computer 

 Perangkat DAQ terhubung pada komputer melalui slot (tempat menyisipkan 

perangkat tambahan) atau port (mekanisme pendukung koneksi). Bus komputer ini 

berfungsi sebagai komunikasi antara komputer dengan perangkat DAQ untuk 

intruksi dan data yang muncul itu yang di ambil dalam pengukuran tersebut. 

Biasanya perangkat DAQ terpasang dengan berbagai macam tipe bus komputer 

seperti yang paling umum adalah  USB, PCI, PCI Express dan Ethernet. 

 Sebuah komputer dengan shoftware yang sudah di program bisa di gunakan 

untuk mengontrol operasi data daroi perangkat DAQ dan di gunakan untuk 

pengolahan, visualisasi, dan penyimpanan data pengukuran. Berbagai macam jenis 

komputer yang di gunakan dalam berbagai jenis aplikasi. Sebuah dekstop yang 

dapat gunakan di laboratorium untuk kekuatan pemrosesan, laptop juga dapat di 

gunakan sebagai probabilitas dan lain sebagainya. 

 Aplikasi software dapat memberikan fasilitas interaksi anatara komputer 

dan pengguna untuk memperoleh data, menganalisis dan memberikan data 

pengukuran. Ini adalah salah satu fungsi dari shoftware yang telah di tetapkan, atau 

lingkup pemrograman yang berguna untuk membangun aplikasi dengan 
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fungsuinalitas custom (Septiadi,2016), Gambar 2.8 Menunjukan ADC Data 

Aquisition (DAQ). 

  

 

(Sumber : Septiadi,2016) 

Gambar 2.8 ADC Data Aquisition (DAQ) 

 


