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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Pengambilan Data Tinggi Dan Berat sapi secara manual 

 Setelah dilakukannya proses pembuatan alat ukur berat dan tinggi sapi, 

dan mengimplementasikan dari rancangan alat ukur berat dan tinggi sapi 

mengunakan modul HX711. Hal pertama yang harus dilakukan adalah 

pengambilan data berat dan tinggi sapi secara manual. Hal ini harus dilakukan 

guna mendapatkan data berat dan tinggi sapi. 

 

4.1.1 Pengambilan Data 1 Sapi Di Ukur 10 Kali 

 Dari pengukuran berat dan tinggi sapi secara manual didapatkan 10 data 

berat dan tinggi sapi dengan mengunakan alat yang sudah ada di pasaran dengan 

merek timbangan/indikator Gread scale YK-3109A7. Kapasitas timbangan yang 

pakai di KTT (kumpulan ternak tani)mukti andhini 1 desa cucukan, prambanan, 

sebesar 2 ton.Perngukuran tinggi sapi di ukur secara menual  mengunakan meter 

dan mendapatkanhasil terlihat seperti pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Pengukuran Mengunakan Alat Ukur yang ada dipasaran. 

Penimbagan 

ke 

Berat Sapi 

(Kg) 

Tinggi Sapi 

(Cm) 

1 632 150 

2 630 150 

3 626 150 

4 626 150 

5 628 150 

6 626 150 

7 626 150 

8 628 150 

9 626 150 

10 626 150 
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Gambar 4.1.Pengambilan Data 1 Sapi Di Ukur 10 Kali 

 

4.1.2.Pengambilan Data 1 Sapi Di Ukur 10 Kali Mengunakan Alat Tinggi 

Dan Berat Sapi Yang Di Buat 

Dalam bab ini peneliti melakukan pengambilan data menggunakan alat 

ukur tinggi dan berat sapi yang telah dibuat oleh peneliti. Subyek yang diambil 

adalah subyek yang sama pada pengambilan data berat dan tinggi secara manual. 

Cara kerja alat ini adalah sapi menaiki penampang yang ada di bawah dan 

sapi berdiri di atas penampang  maka sensor bebandan sensor ultrasonik akan 

beroperasi untuk mengukur tinggi dan berat secara otomatis dan juga akan 

ditampilkan di LCD 16x2 dan smartphone lalu menyimpannya di memori SD 

yang ada di arduino dan di list aplikasi android. 

 

Gambar 4.2 Pengambilan Data Mengunakan alat timbangan Yang Dibuat 
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Dari pengukuran berat dan tinggi sapi yang dilakukan mendapatkan 10 

data berat dan tinggi sapi yang di timbang sebanyak 10 kali dengan 1 sapi 

dilakukan dengan mengunakan alat ukur tinggi dan berat sapi yang dibuat oleh 

peneliti. Kapasaitas alat ukur tinggi dan berat sapi sebesar 800 Kg, agar menjaga 

elestisitas sensor loadcell agar tidak cepat rusak maka kapasitas sensor loadcell 

dikurangi 15% dari kapasitas maksimal sensor. Dan pengukuran tinggi sapi 

peneliti memprogram 200 Cm/2M. BS (berat sapi) TS (tinggi sapi). Bisa dilihat 

pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 hasil. pengukuran dan penimbangan 1 sapi di ukur 10 kali mengunakan 

alat yang di buat 

Penimbangan 

ke 

Berat Sapi 

(Kg) 

Tinggi Sapi 

(Cm) 

1 630 130 

2 594 137 

3 632 130 

4 613 150 

5 627 133 

6 609 130 

7 599 139 

8 555 150 

9 630 140 

10 651 130 

 

4.2. Perhitungan  % Error pada 1 sapi di ukur sebanyak 10 x  

Pada tahap ini peneliti menghitung nilai error pada alat yang telah dibuat 

oleh peneliti dengan mengunakan rumus. 

Error = (nilai terbaca) – (nilai rata - rata ) / (nilai rata - rata) X 100% …… (2). 

 

 

 

 

 



28 
 

4.2.1 Perbandingan % error Alat Berat Sapi Yang Banyak Dipasaran 

 Dengan Alat  Yang Dibuat 

 Pengukuran error berat ini membanidingkan hasil pengukuran alat 

berat/timbangan sapi yang banyak dipasaran dan alat yang dibuat. Kemudian 

dilakukan perhitungan rumus error mengunakan rumus (2) diatas. 

Tabel 4.3. hasil perhitungan dan perbandingan % Error alat berat sapi yang 

banyak dipasaran dan alat yang dibuat 

 

Penimbangan 

ke 

 

Hasil penimbangan berat (Kg) 

 

Error % 

Alat berat 

yang banyak 

di pasaran 

(Kg) 

Alat berat 

yang dibuat 

(Kg) 

Alat berat yang 

banyak di 

pasaran % 

Alat berat 

yang di buat 

% 

1 632 630 0,733 3,652 

2 630 594 0,414 2,227 

3 626 632 0,223 3,981 

4 626 612 0,223 0,691 

5 628 627 0,095 3,158 

6 626 609 0,223 0,197 

7 626 559 0,095 8,197 

8 628 555 0,095 8,687 

9 626 630 0,223 3,652 

10 626 630 0,223 3,652 

Rata -rata 

hasil 

penimbagan 

berat 

 

627,4 Kg 

 

607,8 Kg 

 

0,267 % 

 

3,792 % 
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 Dari hasil data yang diperoleh bahwa masing – masing error dari setiap 

pengukuran memiliki nilai error dibawah 5%. Dapat diambil contoh sapi pertama  

mengunakan alat berat/timbangan yang banyak dipasaran memiliki berat sapi 632 

Kg dan di kurangi dengan nilai  rata - rata penimbagan 627,4 dibagi dengan nilai 

rata - rata 627,4 dan di kaliakan 100% dan hasilnya  0,733 % sedangkan pada alat 

berat/tibangan yang di buat peneliti di bawah 10% dapat di ambil pada contoh  

penimbangan ke 9 bobot sapi 630  dan di kurangi dengan nilai rata - rata 607,8 kg 

di bagi lagi dengan nilai rata - rata dan dikalikan dengan 100% maka di dapatkan 

hasil sebesar  3,652kg 

 Dan hasil dari semua pengukurang dapat di rata - ratakan nilai error untuk 

alat berat/timbangan sapi yang banyak di pasaran menjadi 0,267%,sedangkan alat 

ukur berat yang dibuat peneliti kalau di rata - ratakan maka nilai error menjadi 

3,792% yang dapat di indikasikan bahwa alat ukur berat sapi  sesuai dengan yang 

di harapkan. 

 

4.3 Perbandigan Alat Tinggi sapi Yang Banyak Dipasaran Dengan Alat  

Yang Dibuat 

Pada perhitungan error tinggi ini peneliti melakukan perhitungan error 

tinggi  sapi yang banyak dipasaran dan membandingkan dengan alat tinggi yang 

dibuat peneliti. Lalu kemudian dilakukan perhitungan error mengunakan rumus 

yang sama dengan perhitungan error berat pada sapi diatas. Dan mendapatkan 

hasil bisa di lihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Hasil pengukuran dan perbandingan error alat tinggi 

yangbanyak dipasaran dan alat tinggi yang dibuat 

 

Pengukuran 

ke 

 

Hasil pengukuran tinggi sapi  

 

Error % 

Alat tinggi 

yang banyak 

di pasaran 

(Cm) 

Alat tinggi 

yang di buat  

(Cm) 

Alat berat yang 

banyak di 

pasaran (%) 

Alat berat 

yang di buat 

(%) 

1 150 130 0 6,407 
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Pengukuran 

ke 

 

Hasil pengukuran tinggi sapi 

 

Error % 

Alat tinggi 

yang banyak 

di pasaran 

(Cm) 

Alat tinggi 

yang di buat  

(Cm) 

Alat berat yang 

banyak di 

pasaran (%) 

Alat berat 

yang di buat 

(%) 

2 150 137 0 1,367 

3 150 150 0 7,991 

4 150 150 0 7,991 

5 150 133 0 4,247 

6 150 130 0 6,407 

7 150 139 0 0,071 

8 150 150 0 7,991 

9 150 140 0 0,791 

10 150 130 0 6,407 

Rata -rata 

hasil 

pengukuran 

tinggi 

 

150 Cm 

 

138,9 Cm 

 

0 % 

 

4,967 % 

 

 Dari hasil data yang diperoleh bahwa masing – masing error dari setiap 

pengukuranmemiliki nilai error dibawah 5%. Dapat diambil contoh sapi pertama  

mengunakan alat tinggi yang banyak dipasaran memiliki tinggi sapi 150 cm dan di 

kurangi dengan nilai  rata - rata pengukuran tinggi 150 cm dibagi dengan nilai rata 

- rata 150 dan di kaliakan 100% dan hasilnya 0  % sedangkan pada alat tinggi 

yang di buat peneliti di bawah 10% dapat di ambil pada contoh ke 3 tinggi sapi 

150 cm dan di kurangi dengan nilai rata - rata 138,9 cm di bagi lagi dengan nilai 
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rata - rata dikalikan dengan 100% maka di dapatkan hasil sebesar 7.991 %. Dan 

hasil dari semua pengukurang dapat di rata - ratakan nilai error untuk alat tinggi 

sapi yang banyak di pasaran menjadi 0%,sedangkan alat ukur tinggi yang dibuat 

peneliti kalau di rata - ratakan maka nilai error menjadi 4,9% yang dapat di 

indikasikan bahwa alat ukur tinggi sapi sesuai dengan yang di harapkan. 

 

4.3.1.Pengambilan Data 5 Sapi Di Timbang Masing Masing 1 Kali  

Menggunakan Timbangan Yang Banyak Di Pasaran  

dari pengambilan data, 5 sapi di ukur masing masing 1 kali mengunakan 

timbangan yang banyak di pasaran. Pengukuran tinggi sapi mengunakan meter 

dan timgangan yang di pakai sama seperti pengukuran 1 sapi di ukur sebanyak 10 

kali. dan mendapatkan hasil seperti terlihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5.Pengambilan data 5 sapi di timbang masing masing 1 kali  

mengunakan timbangan yang banyak di pasaran. 

Penguna 

ke- 

BS 

(Kg) 

TS 

(Cm) 

1 498 150 

2 320 125 

3 572 135 

4 546 135 

5 438 130 

 

 

4.3.2. Pengambilan Data 5 Sapi Di Timbang Masing Masing 1 Kali  

Mengunakan Alat Ukur Tinggi Dan Berat Sapi Yang Di Buat 

Dalam bab ini peneliti melakukan pengambilan data menggunakan alat 

ukur tinggi dan berat sapi yang telah dibuat oleh peneliti. Subyek yang diambil 

adalah subyek yang sama pada pengambilan data 5 sapi di timbang masing 

masing 1 kali dan di mendapatkan hasil seperti terlihat pada tabel 4.6. 
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Tabel 4.6.Pengambilan data 5 sapi di timbang masing masing 1 kali  

mengunakan alat ukur tinggi dan berat sapi yang di buat 

Penguna 

ke- 

BS 

(Kg) 

TS 

(Cm) 

1 492 143 

2 323 123 

3 571 133 

4 542 131 

5 438 125 

 

4.4.Perhitungan Nilai % Error Pada 5 Sapi Timbang  Masing Masing 1 Kali 

 Pada tahap ini peneliti menghitung nilai error pada alat yang telah dibuat     

oleh peneliti dengan mengunakan rumus(2)di atas 

 

4.4.1.Perbandingan Nilai % Error Alat Berat Sapi Yang Banyak 

DipasaranDengan Alat  Yang Dibuat 

  pengukuran error berat ini membandingkan hasil pengukuran alat berat 

sapi/timbangan sapi yang ada dipasaran dan yang di buat. kemudia dilakukan 

perhitungan error mengunakan rumus (2) diatas. 

Tabel 4.7. Perbandingan Nilai % Error Alat Berat Sapi Yang Banyak Dipasaran      

Dengan Alat  Yang Dibuat 

Penimbangan  

Ke 

Alat berat 

Yang Banyak 

di Pasaran 

Kg 

Alat berat 

yang Dibuat 

Kg 

error % 

1 498  492 1,204 

2 320 323 -0,937 

3 572 571 0,174 

4 546 542 0,732 

5 438 438 0 

rata - rata eror 1,464 % 
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Pada data diatas bahwa diketahui masing – masing nilai error dari setiap 

pengukuran berat memiliki nilai error dibawah 10%. Dapat diambil contoh pada 

penimbangan sapi pertama mengunakan alat yang banyak dipasaran memiliki 

bobot nilai sebesar 498 kg dan pada alat yang dibuat memiliki bobot nilai sebesar 

492 kg dan setelah dilakukan perhitungan manggunakan rumus. 

 error = (498) – (492) / (498) X 100% 

Maka didpatkan  hasil sebesar (1,646)%. Dan hasil dari semua data diatas 

dapat dirata –ratakan nilai error menjadi 1,464 dan jika dibulatkan 2 angka 

dibelakang koma maka hasil yang didapatkan menjadi 1,46% . 

 

4.4.2. Perbandgan Alat Tinggi Badan Yang Banyak Dipasaran Dengan Alat  

Yang Dibuat 

 pada perhitungan error tinggi ini peneliti melakukan perhitungan error 

tinggi  sapi yang banyak dipasaran dan membandingkan dengan alat tinggi yang 

dibuat peneliti dan kemudian dilakukan perhitungan error mengunakan rumus 

yang sama dengan perhitungan error berat badan diatas. Dan mendapatkan hasil 

sebagai berikut terlihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8.Perbandgan Alat Tinggi Badan Yang Banyak Dipasaran Dengan Alat  

Yang Dibuat 

Penggukuran 

ke 

Alat Tinggi 

Sapi Di 

pasaran Cm 

Alat tinggi 

Yang Dibuat 

Cm 

error % 

1 150 143 4,667 

2 125 123 1,6 

3 135 133 1,481 

4 135 131 2,962 

5 130 125 3,846 

rata - rata eror 2,911% 

 

Dari hasil data yang diperoleh bahwa masing – masing error dari setiap 

pengukuran memiliki nilai error dibawah 5%. Dapat diambil contoh sapi. pertama  

mengunakan alat tinggi yang banyak dipasaran memiliki tinggi sapi 150 cm dan 
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pada alat yang dibuat mendapatkan tinggi sapi 143 cm. Lalu kemudian dilakukan 

perhitungan mengunakan rumus error. 

 error = (150 – 143)  / 150 X 100% 

Maka didapat kan hasil sebesar(2,911)%. Dan hasil dari semua data diatas 

dapat di rata – ratakan nilai error menjadi sebesar 2,911% yang di indikasikan 

bahwa alat pengukur tinggi sapi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Dari hasil perhitungan data error alat pengukuran tinggi sapi dapat 

diketahui bahwa besarnya tingkat kesalahan pengukuran tinggi sapi atau nilai 

error sebesar 2,911yang di indikasikan bahwa alat pengukur berat dan tinggi 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

 


