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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Pengukuran adalah aktivitas membandingkan suatu besaran yang 

diukur dengan alat ukur. Pengukuran merupakan sesuatu hal yang penting, 

segala sesuatu yang berbentuk pasti ada ukurannya, baik itu panjang, tinggi, 

berat, volume, ataupun dimensi dari suatu objek. Penentuan besaran dimensi 

atau kapasitas, biasanya terhadapat suatu standar satuan ukur tertentu. 

Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik. Sesuatu yang dapat 

diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut besaran, sedangkan 

pembanding dalam suatu pengukuran disebut satuan. Satuan yang digunakan 

untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua 

orang disebut satuan baku, sedangkan satuan yang digunakan untuk 

melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang 

berlainan disebut satuan tidak baku. 

Alat ukur jarak merupakan salah satu alat ukur yang sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka diperlukan alat ukur yang mudah digunakan, baik pemakaian maupun 

pembacaan hasilnya. Alat ukur yang ada saat ini masih menggunakan alat  

manual. Belum ada layar penampil untuk menampilkan hasil ukurnya secara 

langsung sehingga kesalahan pembacaan bisa saja terjadi. Karena dalam 

Pembacaan ukuran milimeter jaraknya kecil sehingga dibutuhkan ketelitian. 
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Pada penelitian ini, peneliti merancang sebuah inovasi baru dalam 

pengukuran jarak dengan memanfaatkan sensor rotary encoder. Penelitian ini 

diharapkan bisa menggantikan alat ukur konvensional dengan alat ukur 

digital. Alat ukur ini akan mempermudah membaca hasil pengukuran jika 

dibandingkan dengan alat ukur manual, dengan mempermudah pembacaan 

hasil sehingga pengguna dapat langsung melihat hasilnya pada layar. 

1.2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang didapat dari latar belakang tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sebuah alat ukur jarak digital yang mudah 

dalam pembacaan nilai dan penggunaannya. 

2. Bagaimana melakukan pengujian alat ukur jarak digital agar mudah 

dalam pembacaan nilai ukur. 

1.3.  Batasan Masalah 

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dalam penelitian ini, maka 

permasalahan dibatasi sebagai berikut : 

1. Jarak maksimal yang dapat dijangkau dari alat ukur ini sejauh 3 meter, 

karena disesuaikan dengan jarak maksimal dari alat ukur konvensional 

pembanding. 

2. Kontroler yang digunakan adalah Arduino uno. 

3. Papan display yang digunakan adalah lcd 2x16. 
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4. Pengukuran dilakukan sekali tarikan untuk mendapatkan nilai ukur yang 

tepat. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Merancang sebuah alat ukur jarak digital yang mudah dalam pembacaan 

nilai dan penggunaanya. 

2.  Menguji alat ukur jarak digital agar mudah dalam pembacaan nilai ukur. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dihasilkan sebuah alat ukur jarak yang nilainya dapat ditampilkan 

langsung pada layar penampil. 

2. Sebagai bahan pembelajaran, khususnya bagi mahasiswa jurusan Teknik 

Elektro UMS mengenai penerapan sensor rotary encoder. 

3. Menjadi telaah penelitian selanjutnya apabila ingin mengembangkan alat 

dengan inovasi dan teknologi baru yang lebih baik. 


