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Abstract 
Pada penelitian ini dilakukan modifikasi skala ukuran massa yang dapat diukur oleh timbangan 
digital kamar mandi yang tersedia di pasaran. Skala massa yang dapat diukur oleh timbangan digital 
biasanya dimulai dari 10 kg sampai dengan 150 kg dengan ketelitian 0,1 kg. Spesifikasi timbangan 
digital ini memang diperuntukkan bagi orang dewasa yang memiliki massa tubuh di atas 10 kg. Akan 
tetapi, dengan digunakannya sensor strain gauge pada timbangan digital tersebut maka 
dimungkinkan untuk bisa dikembangkan skala massa yang dapat diukur oleh timbangan tersebut agar 
aplikasinya dapat lebih ditingkatkan seperti pengukuran massa tubuh balita atau pengukuran berat 
tabung gas kecil. Untuk mengembangkan skala pengukuran timbangan digital ini, empat buah strain 
gauge yang tersedia pada timbangan tersebut dilepaskan dari sistem kontroler aslinya dan 
dirangkaian dalam konfigurasi jembatan Wheatstone dan selanjutnya dihubungkan dengan sistem 
pengkondisi sinyal baru yang terdiri penguat sinyal dan ADC 24 bit. Kode digital dari sistem 
pengkondisi sinyal ini kemudian diproses dengan sebuah sistem kontroler berbasis Arduino. Dari 
hasil pengujian diperoleh bahwa skala pengukuran massa timbangan digital dapat diperlebar mulai 
dari mulai 0 kg sampai dengan 150 kg dengan hasil pengukuran yang linier (R2=1).  
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1. Pendahuluan  
Timbangan badan digital kamar mandi merupakan salah satu alat ukur untuk membantu seseorang 
dalam pemantauan massa tubuhnya. Massa tubuh ini merupakan salah satu parameter kesehatan untuk 
mengetahui kondisi kesehatan seseorang. Massa tubuh harus terus dijaga agar tidak berlebih atau 
kekurangan untuk mencegah adanya gangguan kesehatan pada tubuh seperti penyakit jantung, 
diabetes, apnea tidur obstruktif, kanker tertentu, osteoartritis dan asma. Ideal atau normalnya postur 
tubuh seseorang jika memiliki massa tubuh dan tinggi badan yang seimbang, di mana biasanya 
perbandingan antara massa tubuh dan tinggi badan tersebut diukur berdasarkan nilai Body Mass Index 
(BMI) atau Index Massa Tubuh (IMT) yang dikeluarkan oleh WHO. Dengan memantau dan 
mengukur massa tubuh secara rutin, setidaknya dapat mengetahui resiko akan terjadinya kelebihan 
massa tubuh (obesitas) pada seseorang.  
 
Dalam prakteknya alat ukur timbangan badan digital kamar mandi yang ada di pasaran, memiliki 
spesifikasi batas pengukuran dari 10 kg sampai dengan 150 kg dengan ketelitian 0,1 kg. Dengan 
spesifikasi ini maka tentu saja timbangan badan jenis tersebut tidak bisa digunakan oleh anak kecil 
dengan massa tubuh kurang dari 10 kg. Padahal massa tubuh anak kecil pun perlu juga dipantau agar 
anak kecil tersebut tidak mengalami kondisi obesitas. Dengan kondisi ini, maka para orang tua relatif 
sulit untuk mengontrol massa  tubuh anaknya secara rutin kecuali harus datang ke klinik kesehatan 
atau membeli jenis timbangan lain yang khusus diperuntukkan untuk anak kecil. Hal ini tentu saja 
sangat tidak efektif dan efisien. 
 
Pada studi sebelumnya, telah diimplementasikan timbangan digital dengan menggunakan sensor load 
cell. Dengan batas ukur massa tubuh maksimum rata-rata sampai dengan 100 kg[1-3]. Dua artikel 
menyertakan spesifikasi dengan batas ukur massa tubuh minimum yaitu 10 kg [3] dan 1 kg [2]. 
Namun sepertinya sensor load cell yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya masih 
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menggunakan sensor load cell yang bukan berasal dari timbangan digital aslinya. Hal ini tentu saja 
pengembangan digital akan lebih mahal dan relatif lebih rumit karena harus merancang kedudukan 
sensor yang baru untuk timbangan digital yang diimplementasikan.  
 
Dengan kondisi ini maka pada penelitian ini dirancang dan diimplementasikan timbangan digital 
kamar mandi yang memiliki spesifikasi batas pengukuran massa tubuh dari 1 kg sampai dengan 150 
kg dengan ketelitian awal sebesar 1 kg. Sensor massa yang digunakan pada penelitian ini 
memanfatkan empat buah sensor strain gauge yang berasal dari timbangan digital itu sendiri. 
Penggunaan sensor ini bertujuan untuk meminimalkan biaya pembelian sensor dan menyederhanakan 
proses perakitan timbangan badan digital. 
 
 
2. Metodologi 
Untuk mengembangkan skala pengukuran timbangan digital, pada studi ini dilakukan perancangan 
dan realisasi perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras sistem ini terdiri dari timbangan 
digital dengan empat buah sensor strain gauge, penguat sinyal, Analog to Digital Converter (ADC) 24 
bit,, kontroler Arduino Mega dan modul LCD (Liquid Crystal Display) 16x2. Perangkat lunak yang 
dikembangkan pada sistem ini  diimplementasikan pada kontroler Arduino Mega untuk mengolah data 
massa yang terukur dan menampilkannya pada display LCD. Pada Gambar 1 ditunjukkan diagram 
blok sederhana sistem timbangan digital dengan ADC 24 bit berbasis kontroler Arduino Mega. 
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Gambar 1. Diagram blok sistem timbangan digital dengan ADC 24 bit  
berbasis kontroler Arduino Mega 

 
Seperti ditunjukkan pada diagram blok sistem, empat buah sensor strain gauge yang telah tersedia 
pada timbangan digital dihubungkan dirangkai satu dengan yang lainnya dalam konfigurasi jembatan 
Wheatstone untuk mengkonversi besaran fisis massa menjadi besaran tegangan listrik. Selanjutnya 
secara berturut-turut tegangan listrik tersebut diperkuat sinyalnya dan dikonversikan datanya menjadi 
data digital dengan menggunakan penguat sinyal dan ADC 24 bit. Untuk mengimplementasikan 
penguat sinyal dan khususnya ADC 24 bit dalam dimensi yang relatif kecil dan harga yang terjangkau, 
pada sistem ini digunakan modul HX-711. Di dalam modul ini telah terintegrasi sebuah penguat sinyal 
yang dapat diprogram besaran penguatannya dan  sebuah ADC 24 bit yang dapat mengkonversi 
perubahan tegangan yang sangat kecil. Perubahan tegangan yang terjadi merupakan representasi dari 
massa yang terukur oleh sensor strain gauge pada timbangan. Data digital 24 bit ini kemudian 
dihitung dan dikonversikan menjadi data massa tubuth terukur yang kemudian selanjutnya 
ditampilkan pada display LCD 16 x 2 karakter. 
 
Setelah perangkat keras dan perangkat lunak direalisasikan, selanjutnya sistem dikalibrasi untuk 
memperoleh persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antara massa yang terukur oleh 
sistem dengan massa referensi (objek yang telah diketahui massa bendanya). Proses kalibrasi ini 
dilakukan dengan cara mengukur massa suatu objek dari massa 1 kg sampai dengan massa 150 kg 
dengan kenaikkan massa sebesar 1 kg. Pengukuran ini dilakukan sebanyak dua kali. Selanjutnya data 
diolah untuk mendapatkan persamaan matematisnya. Persamaan ini kemudian dimasukkan ke dalam 
perangkat lunak untuk mendapatkan nilai massa terukur dan ditampilkan pada display LCD.  
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Setelah sistem dikalibrasi, proses selanjutnya adalah menguji keakuratan sistem dengan cara 
mengukur kembali massa suatu objek dari massa 1 kg sampai dengan massa 150 kg dengan kenaikkan 
massa sebesar 1 kg. Nilai akurasi sistem dilihat dengan cara membandingkan kembali hasil 
pengukuran objek yang sama pada sebuah timbangan digital lain sebagai referensi. Dikarenakan 
timbangan digital referensi tidak dapat mengukur berat lebih kecil dari 10 kg, maka objek dengan 
massa dari 1 kg sampai dengan 10 kg perlu distandarisasi terlebih dahulu sebagai nilai referensi.  
Selain nilai akurasi, parameter kepresisian sistem juga diuji dengan cara menghitung nilai rata-rata 
selisih antara setiap hasil pengukuran massa dengan nilai rata-rata hasil pengukuran massa dari dua 
kali proses pengukuran massa.  
 
 
3.  Hasil Diskusi 
Setelah seluruh modul dihubungkan dan program diunggah pada kontroler maka sistem diuji untuk 
melakukan pengukuran massa suatu objek. Dari hasil pengujian sistem, dapat dinyatakan bahwa 
timbangan digital yang dirancang dapat melakukan pengukuran massa. Hal ini ditunjukkan dengan 
adanya perubahan tampilan pada display LCD ketika mengukur massa suatu objek yang berbeda-
beda. Guna memperbaiki hasil pengukuran massa, selanjutnya sistem timbangan digital ini dikalibrasi 
dengan melakukan perbandingan hasil pengukuran massa antara massa referensi dan massa yang 
terukur oleh timbangan digital. 
Hasil kalibrasi sistem menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linier secara sempurna (R2=1) 
antara massa hasil pengujian dan massa nilai referensi, seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Massa 
hasil pengujian (sumbu x) diperoleh dari nilai rata-rata massa dari dua kali hasil pengujian terhadap 
objek yang sama. 

 
Gambar 2. Grafik hasil proses kalibrasi sistem 

 
Dari hasil kalibrasi ini dapat dikatakan bahwa kesalahan yang dihasilkan dari hasil pengukuran relatif 
kecil terhadap nilai referensi yaitu sebesar 0.35 (±0.17) kg. Selanjutnya persamaan 
(y=0.9993x+0.1981) yang merupakan hasil proses kalibrasi diinputkan pada program Arduino untuk 
mengkalibrasi hasil perhitungan massa dan menampilkan massa benda yang akan diukur dengan lebih 
tepat.  
 
Pada tahap ini dilakukan juga analisis kepresisian sistem yaitu dengan cara menghitung selisih antara 
data hasil pengukuran pada dua tahap pengujian terhadap rata-rata hasil pengujian. Data selisih dari 
dua tahap pengujian ini kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan kepresisian sistem. Dari hasil 
pengujian diperoleh bahwa sistem memiliki nilai rata-rata kepresisian yang relatif baik yaitu 0.26 
(±0.20) kg.  
 
Pengujian sistem selanjutnya dilakukan pada 49 objek manusia dengan rata-rata usia 19,57 tahun 
(batas usia dari 19 – 24 tahun) dengan range massa tubuh sebesar 45 kg sampai dengan 119 kg. Hasil 
pengujian ini menunjukkan bahwa sistem telah dapat mengukur massa tubuh manusia dengan error 
rata-rata sebesar 0.42 (±0.21) kg. 
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Nilai akurasi dan nilai presisi yang diperoleh dari pengujian ini memang masih lebih besar dari 100 
gram (0,1 kg) seperti yang telah dimiliki oleh timbangan digital yang tersedia di pasaran. Hal ini 
disebabkan karena proses kalibrasi yang dilakukan pada studi ini hanya digunakan jenis-jenis objek 
dengan kenaikan massa sebesar 1 kg. Akan tetapi, hasil pengujian ini telah menunjukkan bahwa 
sistem memiliki hasil yang linier sehingga ketelitian sistem  sebenarnya masih dapat lebih diperkecil 
menjadi 100 gram atau bahkan lebih kecil lagi. Namun hal ini tentu saja memerlukan perangkat 
khusus untuk melakukan kalibrasi sistem. Perangkat ini harus mampu memberikan beban atau 
menjadi sumber massa dengan perubahan massa minimal sebesar 100 gram. Proses kalibrasi dengan 
sumber massa yang relatif kecil dapat dilakukan pada mesin uji tekan. Mesin ini dapat diprogram 
untuk dapat memberikan massa pada sistem timbangan digital dari 0 kg hingga 150 kg dengan 
perubahan massa sebesar 0,1 kg (= 100 gr). Dengan sumber massa ini maka persamaan matematis 
untuk menghitung massa dapat lebih teliti. 
 

 
4. Kesimpulan 
Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan pada studi ini yaitu: 

a. Sistem memiliki hasil pengukuran yang linier dengan nilai R2 = 1 
b. Error rata-rata pengukuran massa tubuh objek manusia adalah 0.42 (±0.21) kg 
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