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ABSTRAK 

Pada tugas akhir ini telah dibuat sebuah prototype sistem deteksi kebocoran air dan 

pengurasan pada kapal menggunakan water level sensor sebagai deteksi air dan submersible 

pump sebagai alat pengurasan air. Sistem ini menggunakan board Ardunio Uno sebagai 

pengolah data dan aplikasi LabView sebagai sistem monitoring. Water level sensor 

memberikan data analog kepada Arduino kemudian diaplikasikan pada program LabView 

sebagai visual monitoring untuk memantau kondisi level air dan kecepatan motor submersible 

pump. Kontrol motor submersible pump dan water level sensor ditentukan dengan rumus 

[(x/255) x 1023], dimana x adalah kecepatan motor, 255 adalah kecepatan maksimum motor 

submersible pump dan 1023 adalah maksimum nilai pembacaan water level sensor. Water level 

sensor akan memberikan sinyal ke board Arduino ketika ketinggian air mencapai 0,5cm 

dengan hasil pembacaan pada serial monitor 680. Submersible pump akan mulai bekerja pada 

saat mendapat tegangan sebesar 0,49VDC. Dari perancangan tersebut, sistem berjalan apabila 

ada air masuk ke dalam blok kapal yang dideteksi oleh Water level sensor kemudian 

submersible pump akan bekerja untuk menguras air dan bersamaan dengan itu buzzer akan 

berbunyi dan dilayar monitor akan menampilkan kondisi level air dan kecepatan pompa. 

Kecepatan submersible pump akan semakin bertambah bersamaan dengan naiknya level 

ketinggian air. Aplikasi LabView ini juga dapat digunakan sebagai simulasi kebocoran pada 

kapal. 

 

Kata kunci: Arduino Uno, Water Level Sensor, LabView, Submersible Pump Motor. 

 

1. Latar Belakang 

Berdasarkan data KNKT yang dirilis  

dalam database KNKT, 25 November 

2016, bahwa sepanjang tahun 2016 telah 

terjadi beberapa kecelakaan kapal laut salah 

satu diantaranya dikarenakan tenggelam 

yang berjumlah 13 kasus dan menempati 

urutan ke tiga setelah terbakar dan tubrukan 

(http://knkt.dephub.go.id). Salah satu kapal 

yang mengalami kecelakaan dikarenakan 

tenggelam adalah KMP Rafelia 2 yang 

terjadi pada 4 Maret 2016 di Selat Bali. 

Berdasarkan hasil penyelidikan dan survei 

oleh BKI bahwa telah terjadi beberapa 

pelanggaran atau permasalahan dalam 

kapal tersebut, antara lain adalah 

disebabkan oleh kondisi lambung kapal 

yang bocor (Rappler, published 8:00 AM, 

19 Maret 2016) yang menyebabkan kapal 

menjadi miring ditambah lagi dengan 

muatan kendaraan yang tidak diikat dan hal 

ini tidak terdeteksi oleh awak kapal. 

Pada beberapa kapal yang belum 

dilengkapi dengan deteksi kebocoran air, 

sehingga menyulitkan awak kapal untuk 

melakukan tindakan yang cepat dan tepat 
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dalam menangani kebocoran air tersebut 

yang bisa berakibat fatal yakni kapal 

tenggelam.  

Salah satu kesulitan tersebut jika 

terjadi kebocoran air pada kapal seperti 

keterlambatan dalam mendeteksi 

kebocoran air karena tidak ada alat 

pendeteksi yang memberikan peringatan 

secara otomatis, serta bagian kapal yang 

mana yang mengalami kebocoran sehingga 

memakan waktu yang lebih lama untuk 

mencari sumber kebocoran air tersebut.  

Untuk itu dalam penelitian ini penulis 

membuat perancangan sistem deteksi kapal 

bocor dan pengurasan otomatis dalam 

bentuk prototype yang diaplikasikan pada 

program LabView sebagai monitoring 

system untuk memantau kondisi kebocoran 

air dan pengurasan oleh pompa air. 

Ada beberapa kajian sebelumnya 

yang sudah dilakuan terkait dengan 

penelitian ini, diantaranya dilakukan 

“Rancang Bangun Pengendali Dan 

Monitoring Motor DC Menggunakan 

Komputer Berbasis Mikrokontroler”, yang 

dilakukan oleh Joko Utomo. Dalam 

penelitian ini, peneliti merancang 

pengaturan kecepatan motor DC dengan 

cara mengubah tegangan arus DC motor 

tersebut. Dengan menggunakan control 

PID yang diterapkan pada sistem 

mikrokontroler Arduino Uno kemudian 

diproses ke dalam visualisasi data 

menggunakan aplikasi LabView. 

Kemudian penelitian yang dilakukan 

oleh Zul Asfiansah, Rozeff Pramana dan 

Deny Nusyirwan pada tahun 2013 dengan 

judul Sistem Pengontrol Ketinggian Air 

Kolam Ikan Nila Menggunakan Sensor 

Jarak Ultrasonik Berbasis  Arduino Uno. 

Sistem ini dirancang menggunakan 

Arduino Uno sebagai pusat kontrol yang 

akan mengontrol relay untuk 

menghidupkan mesin air dan keran elektrik.  

2. Landasan Teori 

a. Arduino Uno 

Arduino Uno adalah board yang 

menggunakan mikrokontroler ATmega328 

yang memiliki 14 pin digital (6 pin dapat 

digunakan sebagai output PWM), 6 input 

analog, sebuah 16 MHz osilator kristal, 

sebuah koneksi USB, sebuah konektor 

sumber tegangan, sebuah header ICSP, dan 

sebuah tombol reset. 

 
Gambar 1.  Arduino Uno 

Arduino Uno menggunakan 

ATmega16U2 yang diprogram sebagai 

USB-to-serial converter untuk komunikasi 

serial ke komputer melalui port USB 

(Arduino.cc). 

b. Software Arduino Uno (IDE) 

IDE (Integrated Develpoment 

Environment) adalah sebuah program 

khusus yang  dapat berjalan pada komputer 

yang memungkinkan kita dapat mengontrol 

Arduino Uno dengan memasukkan 

program-program yang menggunakan          

bahasa C.  

 
Gambar 2. Tampilan Software Arduino 

Uno 1.0 

Software Arduino Uno terdiri dari 

beberapa icon, antara lain icon compile 

yang berfungsi untuk melakukan 

pengecekan terhadap program yang kita 

buat apakah  terdapat error dalam penulisan 
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maupun struktur program. Icon upload 

berfungsi untuk  mengirim program yang 

telah selesai ke dalam hardware Arduino 

Uno. Icon new untuk  membuka layar baru 

bagi penulis yang akan memulai membuat 

program yang baru. Icon  save untuk 

menyimpan program yang telah dibuat dan 

icon serial monitor untuk  menampilkan 

data serial pada layar komputer 

(Asfiansyah,2013). 
 

c. Water Level Sensor  

Sensor ini dirancang untuk mendeteksi 

air, yang dapat digunakan pada skala besar 

untuk curah hujan, ketinggian air, bahkan 

untuk mendeteksi kebocoran cairan. Terdiri 

dari tiga bagian: sebuah electronic brick 

connector, resistor 1 MQ, dan sejumlah 

jalur kabel konduktif telanjang. 

Sensor ini bekerja dengan memiliki 

serangkaian jejak terbuka yang terhubung 

ke ground dan interlaced antara ground 

bekas jejak. Jejak sensor memiliki resistor 

pull-up yang lemah sebesar 1 MΩ. Resistor 

akan menarik nilai jejak sensor paling 

tinggi sampai setetes air terpendek yang 

dilacak sensor ke jejak ground. Sirkuit ini 

bekerja dengan pin I / O digital Arduino 

dengan pin analog untuk mendeteksi 

jumlah kontak yang diinduksi oleh air 

antara jejak ground dan sensor. 

Water level sensor ini dapat 

menentukan ukuran ketinggian air dengan 

merubah menjadi sinyal analog, dan nilai 

analog dari output dapat digunakan secara 

langsung dalam mode program, dan 

kemudian mencapai fungsi alarm 

permukaan air.  

Water level sensor ini memiliki 

konsumsi daya rendah dan sensitivitas yang 

tinggi dan kompatibel dengan Arduino 

UNO Arduino mega2560, Arduino ADK, 

dll. (www.iseerobot.com). 

 
Gambar 3. Water Level Sensor (Sensor 

ketinggian air) 

 

d. Submersible Pump Motor - Code: 

70598 5VDC 

Submersible pump motor (pompa 

benam) disebut juga dengan electric 

submersible pump (ESP ) adalah pompa 

yang dioperasikan di dalam air. Jenis 

pompa ini mempunyai tinggi minimal air 

yang dapat dipompa dan harus dipenuhi 

ketika bekerja agar life time pompa tersebut 

lama. 

 
Gambar 4. Submersible mini pump. 

Prinsip kerja Electric submersible 

pump adalah berdasarkan pada prinsip kerja 

pompa sentrifugal dengan sumbu putarnya 

tegak lurus. Pompa sentrifugal adalah 

motor hidrolik dengan jalan memutar 

cairan yang melalui impeller pompa, cairan 

masuk ke dalam impeller pompa menuju 

poros pompa, dikumpulkan oleh diffuser 

kemudian akan dilempar ke luar. Oleh 

impeller tenaga mekanis motor dirubah 

menjadi tenaga hidrolik. Impeller terdiri 

dari dua piringan yang didalamnya terdapat 

sudut-sudut, pada saat diputar dengan 

kecepatan sudut w, cairan dalam impeller 

dilemparkan keluar dengan impeller tenaga 

potensial dan kinetik tertentu. Cairan yang 

ditampung dalam rumah pompa kemudian 

dievaluasikan melalui diffuser, sebagian 

tenaga kinetik dirubah menjadi tenaga 

potensial berupa tekanan. Karena cairan 
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dilempar ke luar maka terjadi proses 

penghisapan (pompa-submersible.com). 
 

e. LabVIEW 

LabVIEW adalah sebuah software 

pemograman yang diproduksi oleh 

National Instruments dengan konsep yang 

berbeda. Seperti bahasa pemograman 

lainnya yaitu C++, matlab atau Visual 

basic, LabVIEW juga mempunyai fungsi 

dan peranan yang sama, perbedaannya 

bahwa LabVIEW menggunakan bahasa 

pemrograman berbasis grafis atau blok 

diagram sementara bahasa pemrograman 

lainnya menggunakan basis text. Program 

labVIEW dikenal dengan sebutan Vi atau 

Virtual instruments karena penampilan dan 

operasinya dapat meniru sebuah 

instrument. Pada labVIEW, user pertama-

tama membuat user interface atau front 

panel dengan menggunakan control dan 

indicator. Yang dimaksud dengan kontrol 

adalah knobs, push buttons, dials dan 

peralatan input lainnya sedangkan yang 

dimaksud dengan indikator adalah graphs, 

LEDs dan peralatan display lainnya. 

Setelah menyusun user interface, lalu user 

menyusun blok diagram yang berisi kode-

kode VIs untuk mengontrol front panel. 

Software LabVIEW terdiri dari tiga 

komponen utama, yaitu : 
 

1. Front Panel  

 
Gambar 5. Front Panel 

Front panel adalah bagian window 

yang berlatar belakang abu-abu serta 

mengandung control dan indikator. Front 

panel digunakan untuk membangun sebuah 

Vi, menjalankan program dan mendebug 

program.  
 

2. Blok diagram dari Vi (Graphical 

Block Diagram) 

Blok diagram adalah bagian window 

yang berlatar belakang putih berisi source 

code yang dibuat dan berfungsi sebagai 

instruksi untuk front panel. 

 
Gambar 6. Graphical Block Diagram 

Labview 
 

3. Control dan Functions Pallet 

Control dan Functions Pallet 

digunakan untuk membangun sebuah Vi. 

Control Pallet merupakan tempat beberapa 

control dan indikator pada front panel, 

control pallete hanya tersedia di front 

panel, untuk menampilkan control pallet 

dapat dilakukan dengan mengklik windows 

>> show control pallete atau klik kanan 

pada front panel. Sedangkan Functions 

Pallet digunakan untuk membangun sebuah 

blok diagram, functions pallet hanya 

tersedia pada blok diagram, untuk 

menampilkannya dapat dilakukan dengan 

mengklik windows >> show control pallet 

atau klik kanan pada lembar kerja blok 

diagram. 
 

f. Relay HRS2H-5-DC5V-N 

Relay adalah Saklar (Switch) yang 

dioperasikan secara elektrik dan merupakan 

komponen Electromechanical yang terdiri 

dari 2 bagian utama yakni Elektromagnet 

(Coil) dan Mekanikal (seperangkat Kontak 

Saklar/Switch).  
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Gambar 7. Relay HRS2H-5-DC5V-N 

Relay menggunakan Prinsip 

Elektromagnetik untuk menggerakkan 

kontak saklar sehingga dengan arus listrik 

yang kecil (low power) dapat 

menghantarkan listrik yang bertegangan 

lebih tinggi. Jenis relay yang digunakan 

adalah type HRS2H-5-DC5V-N yang 

menggunakan Elektromagnet 5VDC dan 

128 mA mampu menggerakan Armature 

Relay (yang berfungsi sebagai saklarnya) 

untuk menghantarkan listrik 120VAC 1A 

dan 24VDC 1A. Dengan coil power sebesar 

200mW. 

 
Gambar 8. Struktur Relay 

Kontak Poin (Contact Point) Relay 

terdiri dari 2 jenis yaitu : 

 Normally Close (NC) yaitu kondisi awal 

sebelum diaktifkan akan selalu berada di 

posisi CLOSE (tertutup) 

 Normally Open (NO) yaitu kondisi awal 

sebelum diaktifkan akan selalu berada di 

posisi OPEN (terbuka) 

Berdasarkan gambar diatas, sebuah besi 

(Iron Core) yang dililit oleh sebuah 

kumparan Coil yang berfungsi untuk 

mengendalikan besi tersebut. Apabila 

kumparan Coil diberikan arus listrik, maka 

akan timbul gaya Elektromagnet yang 

kemudian menarik Armature untuk 

berpindah dari posisi sebelumnya (NC) ke 

posisi baru (NO) sehingga menjadi saklar 

yang dapat menghantarkan arus listrik di 

posisi barunya (NO). Posisi dimana 

Armature tersebut berada sebelumnya (NC) 

akan menjadi OPEN atau tidak 

terhubung. Pada saat tidak dialiri arus 

listrik, Armature akan kembali lagi ke 

posisi awal (NC). Coil yang digunakan oleh 

Relay untuk menarik Contact Point ke 

posisi Close pada umumnya hanya 

membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. 
 

g. Piezzo Buzzer 5-12VDC 

Buzzer adalah sebuah komponen 

elektronika yang berfungsi untuk 

mengubah getaran listrik menjadi getaran 

suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer 

hampir sama dengan loud speaker, jadi 

buzzer juga terdiri dari kumparan yang 

terpasang pada diafragma dan kemudian 

kumparan tersebut dialiri arus sehingga 

menjadi elektromagnet, kumparan tadi 

akan tertarik ke dalam atau keluar, 

tergantung dari arah arus dan polaritas 

magnetnya, karena kumparan dipasang 

pada diafragma maka setiap gerakan 

kumparan akan menggerakkan diafragma 

secara bolak-balik sehingga membuat udara 

bergetar yang akan menghasilkan suara. 

Buzzer biasa digunakan sebagai indikator 

bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu 

kesalahan pada sebuah alat (alarm). 

 
Gambar 9. Buzzer Piezzo 5-12VDC 
 

h. Terminal Block Connector 

Terminal block adalah suatu tempat 

berhentinya arus listrik sementara, yang 

akan dihubungkan ke komponen yang 

lain/komponen Outgoing. Dalam 

Pembuatan panel listrik, terminal block 

termasuk salah satu komponen utama 

karena memiliki manfaat yang besar. 

Didalam terminal ada incoming dan 
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outgoing yang fungsinya : Incoming adalah 

konektor arus masuk dan Outgoing adalah 

konektor arus keluar.  

Manfaat terminal block: 

1. Sebagai penghubung/jumper jika ada 

penambahan komponen . 

2. Pemakaian kabel tidak boros. 

3. Pengaman jika ada troubleshort. 

4. Jika ada konsleting arus langsung putus 

di terminal sebelum sampai ke 

komponen utama 

 
Gambar 10. Terminal Block Connector  

 

i. Power AC Adaptor 9VDC 2.7A 

Power AC Adaptor adalah sebuah 

rangkaian yang berguna untuk mengubah 

tegangan AC yang tinggi menjadi DC yang 

rendah. Adaptor merupakan sebuah 

alternatif pengganti dari tegangan DC 

(seperti baterai, aki) karena penggunaan 

tegangan AC lebih lama dan setiap orang 

dapat menggunakannya asalkan ada aliran 

listrik di tempat tersebut. Power AC 

Adaptor juga banyak digunakan dalam alat 

sebagai catu daya, layaknya amplifier, 

radio, pesawat televisi mini dan perangkat 

elektronik lainnya. 

 
Gambar 11. Power AC Adaptor  

 

3. Perancangan dan Cara Kerja Sistem 

a. Perancangan Sistem 

Sistem yang akan diteliti pada 

penelitian ini terbagi atas 3 bagian utama 

yaitu bagian input yang terdiri dari water 

level sensor, bagian proses yang terdiri dari 

Arduino Uno dan LabView 2014, dan 

bagian output yang terdiri dari submersible 

motor pump dan buzzer sebagai indikator.  
 

 
Gambar 12. Diagram Blok Perancangan 

 

 
Gambar 13. Instalasi Hardware Sistem 

Keterangan Gambar 13 di atas adalah: 

1.     Board Arduino Uno 

2.     Water Level Sensor 

3.     Submersible Pump Motor 

4.     Driver Motor DC L298N 

5.     Buzzer 

6.     Terminal Block Connector 

7.     Power AC Adaptor 9VDC 

8.     Laptop Windows 7 Core I5 

Instalasi tersebut akan menjadi 

landasan dalam pembuatan rancangan 

sistem deteksi kebocoran air dan 

pengurasan kapal berbasis Arduino Uno 

dan LabView. Instalasi tersebut 

menggunakan gambar asli dari hardware 

sehingga tampak seperti perangkat 

sebenarnya. 
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Gambar 14. Gambar 3D (Isometric) 

bentuk kapal dan penempatan divais 

 
Gambar 15. Penampang kapal dan 

instalasi hardware 
 

b. Cara Kerja Perangkat Sistem 

Rancangan sistem deteksi kebocoran air 

dan pengurasan otomatis pada kapal 

berbasis Arduino Uno & Labview adalah 

serangkaian alat yang dapat 

mensimulasikan kebocoran air pada kapal.  

Flowchart pada gambar 16 berikut 

menjelaskan kinerja sistem secara bertahap 

dari awal hingga selesai. Pada saat kapal 

mengalami bocor yang dideteksi oleh water 

level sensor yang kemudian mengirimkan 

sinyal input ke board Arduino Uno dan 

kemudian diproses dan memberikan trigger 

kepada submersible pump motor dimana 

kecepatan motor akan menyesuaikan 

dengan level ketinggian dan kecepatan air 

yang masuk kedalam lambung kapal. Selain 

itu board arduino memberikan input pada 

Labview dan ditampikan ke dalam display 

monitor. Disamping mengaktifkan motor, 

juga akan mengaktifkan buzzer yang 

berfungsi sebagai peringatan atau tanda 

adanya kebocoran air pada kapal. 

 

Air (Kebocoran)

Display

Mulai

Water Level Sensor

Board

Arduino Uno

Buzzer Submersible Pump

Motor

LabView

Alarm Pengurasan

Selesai

 

Gambar 16. Flowchart Kerja Sistem 
 

Rancangan berikutnya diagram blok 

aplikasi LabView yang ditunjukkan pada 

flow chart gambar 17. Sinyal analog 

dikirimkan oleh Arduino melalui ketiga 

sensor dan motor kemudian diteruskan 

LabView baik masing-masing maupun 

secara bersamaan, yang kemudian melalui 

proses parsing data yaitu pemisahan data 

sesuai alamat masing-masing input dan 

output kemudian mengaktifkan buzzer. 

Buzzer akan aktif jika mendapatkan sinyal 

digital >0 atau dalam artian, jika salah satu 

divais water level sensor dan submersible 

pump motor bernilai digital 1 maka buzzer 

akan ON.  

Kontrol motor pompa dan water level 

sensor ditentukan dengan rumus [(x/255) x 

1023], dimana x adalah kecepatan motor, 

255 adalah kecepatan maksimum motor 

pompa dan 1023 adalah maksimum nilai 

pembacaan water level sensor.  
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Start

Connect to

Arduino

Waiting Serial Data

from Arduino

Receive Data from

Arduino

Sensor 2Sensor 1 Sensor 3

Motor Pump 2 (B)Motor Pump 1 (A) Motor Pump 3 (C)

Buzzer = A + B + C

Buzzer

>0
Buzzer Off Disconnect

Buzzer On (Aktif)

Finish

Parsing Data

Data digital 0=Off; 1=On

Yes

No No

Yes

Yes

No

Gambar 17. Dataflow Diagram 

komunikasi Labview dan Arduino 
 

Selanjutnya dari dataflow diagram 

diatas maka dibuat graphical programming 

yang terdiri dari struktur graphical block 

diagram (LV-source code) Dan berikut ini 

adalah rancangan graphical block diagram 

pada aplikasi   Labview : 
 

 
Gambar 18. Rancangan Block Diagram 

Labview 
 

4. Pengujian Sistem dan Analisis 

a. Pengujian Sensor water level 

Water level Sensor merupakan salah satu 

komponen yang berperan penting dari 

penelitian ini, karena nilai atau variabel 

hasil pembacaan dari water level sensor 

yang akan diproses oleh Arduino Uno 

untuk memberikan instruksi pada pin 

output. Pengujian sensor water level 

menggunakan board Arduino Uno, 

software Arduino, multimeter dan laptop 

(komputer). Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah sensor water level 

dapat bekerja sesuai yang diharapkan, yaitu 

mengeluarkan sinyal output berupa 

tegangan. Nilai variabel tegangan keluaran 

dari water level sensor akan mempengaruhi 

kecepatan motor pompa, semakin besar 

keluaran tegangan sensor maka semakin 

cepat motor pompa. 
 

 
Gambar 19. Rangkaian Pengujian water 

level sensor 
 

Pada pengujian water level sensor yang 

dilakukan yaitu dengan menggunakan 

program Arduino. Sinyal dari sensor 

dihubungkan pin analog board Arduino A0, 

sedangkan pin VCC dan GND sensor water 

level terhubung dengan VCC dan GND 

Arduino Uno. Selanjutnya melakukan 

perbandingan antara hasil pengukuran 

sensor pada serial monitor dengan alat ukur 

manual (penggaris). 
 

 
Gambar 20. Pengukuran Manual 
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Pengukuran manual dengan hasil 

pengukuran dari sensor yang ditampilkan 

pada serial monitor. 

Tabel 1. Hasil Pengujian Akurasi Pada 

water level sensor 

No Alat Ukur 

Manual 

(cm) 

Hasil Pengukran 

Sensor Pada 

Serial Monitor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

0 

630 

650 

680 

700 

720 

740 

760 

 

 

b. Pengujian  Pengolah Data Arduino 

Uno 

 Untuk melakukan pengujian pada input 

analog, dapat menggunakan ADC yang 

telah tersedia pada Arduino Uno. Nilai 

ADC menunjukkan rasio perbandingan 

dengan tegangan yang terbaca. Pada 

pengujian ini peneliti menggunakan 

potensio sebagai sample input analog, 

dimana terdapat pin untuk sumber tegangan 

dihubungkan ke Vcc 5 Volt Arduino Uno, 

ground dihubungkan ke ground Arduino 

Uno, dan data tegangan dihubungkan ke pin 

analog A2 Arduino Uno. Berdasarkan hasil 

dari pengujian yang telah dilakukan pada 

pin input analog, didapat hasil berupa 

tampilan pada serial monitor. 

 
Gambar 21. Rangkaian Pengujian  ADC 

 
Gambar 22. Pengujian Nilai ADC 

 
Gambar 23. Tampilan Serial Monitor 

 

 Dari hasil pengujian pada tabel 2. 

berikut ini dapat di ketahui bahwa hasil 

tampilan pada serial monitor adalah hasil 

proses pembacaan dari nilai input tegangan 

yang diberikan dari potensio yang dibaca 

oleh pin input kemudian diterjemahkan 

pada serial monitor 

Tabel 2. Hasil Pengujian Input Analog 

Tegangan Input 
Tampilan Pada 

Monitor 

0.00V 

0.49 

1.00V 

2.01 V 

3.03 V 

4.06 V 

4.36 V 

0 

93 

203 

427 

646 

832 

891 

 

c. Pengujian Pin Output Digital  

Pin output digital merupakan pin yang 

akan digunakan untuk  mengkoneksikan 

Arduino Uno dengan perangkat output 

(relay, buzzer, driver motor dan motor)  

yang dikontrol. Pada perancangan ini, pin 

output digital yang digunakan ada 7 (tujuh) 

pin yaitu 1 (satu) pin output untuk relay 

buzzer, 6 (enam) pin untuk driver motor. 

Untuk melakukan pengujian, dibutuhkan 
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program yang akan diupload kedalam 

Arduino Uno. Ada dua kondisi pengujian 

pada output digital Arduino Uno, yaitu 

pada kondisi LOW dan HIGH. Pengujian 

dilakukan minimal pada 3 pin yaitu, pin 5, 

pin 6 dan pin 7 yang akan dijadikan output 

dengan menggunakan tegangan sumber 

dari port USB laptop. Setelah program di-

upload ke memori board Arduino Uno 

maka secara motor akan berputar sesuai 

dengan kecepatan yang diinginkan. 

 
Gambar 24. Pengujian pin output PWM 

motor 

Tabel 3. Pengujian Pin Output Kondisi 

HIGH 

No 

Pin 

Input 

Logika 

Kondisi 

Motor 

4 

5 

7 

8 

9 

11 

HIGH 

HIGH 

HIGH 

HIGH 

HIGH 

HIGH 

Aktif 

Aktif 

Aktif 

Aktif 

Aktif 

Aktif 

 

d.  Pengujian Perangkat Output Relay 

dan Buzzer 

Relay berfungsi switching buzzer 

dikarenakan buzzer yang digunakan 

memerlukan keluaran tegangan kisaran 9 

VDC.  

 
Gambar 25. Pengujian relay 

Tabel 4. Pengujian Pin Relay 

Status 

Sumber 

Tegangan 

(V) 

Logika 

pada 

koneksi 

pin 

Relay 

Kondisi 

koneksi pada 

multimeter 

0 

5 

0 

5 

NO 

NO 

NC 

NC 

Tidak terhubung 

Terhubung 

Terhubung 

Tidak Terubung 
 

Dari hasil pengujian pada tabel 4. di 

atas terlihat bahwa apabila relay menerima 

tegangan maka relay akan aktif dengan 

logika HIGH maka logika koneksi NO 

(normally open) kedua pin akan terhubung, 

artinya relay bisa bekerja dengan normal, 

demikian sebaliknya. 

Pengujian buzzer menggunakan sumber 

tegangan dari power AC Adaptor 9VDC 

dengan cara menghubungkan kabel buzzer 

negative (-) pada sumber tegangan negative 

(-) atau grounding AC adaptor dan kabel 

buzzer positif (+) pada sumber tegangan 

positif (+) AC adaptor. Dari hasil 

pengujian didapatkan bahwa buzzer dapat 

berbunyi nyaring dan berfungsi normal. 

 
Gambar 26. Pengujian Buzzer pada 

sumber tegangan 9VDC 

e. Pengujian Power AC Adaptor 

Power supply yang digunakan untuk 

rancangan sistem ini memiliki keluaran 

tegangan 9VDC dan sumber input 

220VAC. 

 
Gambar 27. Pengujian Power AC 

Adaptor 

Buzzer 
Sumber Tegangan AC 

Adaptor 
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Tabel 5. Pengujian  Power AC Adaptor  

Catu 

Daya 

Tegangan 

Spesifikasi 

Tegangan  

Terukur   

  

Power 

AC 

Adaptor 

9 VDC 9.3 VDC 

 

f. Pengujian Secara Keseluruhan 

Pada proses pengujian ini, seluruh 

perangkat dirangkai dan dipasang pada 

protoype kapal yang telah dibuat. Hal ini 

untuk mengetahui apakah sistem rancangan 

dapat bekerja sesuai dengan perancangan. 

 
Gambar 28. Gambar penempatan 

perangkat sesungguhnya 
 

Semua perangkat dan komponen dipasang 

sesuai dengan skema di atas. Badan kapal 

dibagi menjadi 3 (tiga) blok dan tiap blok 

dipasang 1 buah water level sensor dan 1 

buah submersible pump. Untuk pengujian 

per blok prototype kapal, simulasi 

kebocoran air dengan cara menuangkan air 

kedalam salah satu blok kapal, maka water 

level sensor yang ada didalam blok 

prototype tersebut akan mendeteksi air dan 

kemudian memberikan input kepada 

Arduino kemudian memberikan sinyal 

untuk men-trigger buzzer alarm dan 

menyalakan pompa kemudian 

menampilkan data pada aplikasi LabView.  
 

g. Pengujian bagian kapal pada blok 1 

Pada pengujian ini dilakukan simulasi 

kebocoran kapal pada bagian kapal blok 1 

dengan cara menuangkan air kedalam blok 

kapal tersebut. Maka sensor 1 akan 

mendeteksi air kemudian buzzer aktif dan 

pada layar monitor akan menampilkan 

display kondisi level ketinggian air dan 

kecepatan motor melalui aplikasi Labview. 

Kondisi pengujian pada blok 1 dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 
Gambar 29. Pengujian blok 1 kapal 

dimasukkan air 

h. Pengujian bagian kapal pada blok 2  

Pada pengujian ini dilakukan simulasi 

kebocoran kapal pada bagian kapal blok 2 

dengan cara menuangkan air kedalam blok 

kapal tersebut. Maka sensor 2 akan 

mendeteksi air kemudian buzzer aktif dan 

pada layar monitor akan menampilkan 

display kondisi level ketinggian air dan 

kecepatan motor melalui aplikasi Labview. 

Kondisi pengujian pada blok 2 dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 
Gambar 30. Pengujian blok 2 kapal 

dimasukkan air 
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i. Pengujian bagian kapal pada blok 3  

Pada pengujian ini dilakukan simulasi 

kebocoran kapal pada bagian kapal blok 3 

dengan cara menuangkan air kedalam blok 

kapal tersebut. Maka sensor 3 akan 

mendeteksi air kemudian buzzer aktif dan 

pada layar monitor akan menampilkan 

display kondisi level ketinggian air dan 

kecepatan motor melalui aplikasi Labview. 

Kondisi pengujian pada blok 3 dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 
Gambar 31. Pengujian blok 3 kapal 

dimasukkan air 

Perancangan sistem deteksi kebocoran 

air dan pengurasan otomatis ini bekerja 

menggunakan water level sensor yang 

berfungsi mendeteksi air yang masuk ke 

dalam blok kapal yang dibagi menjadi 3 

bagian, dimana masing-masing bagian 

terdapat 1 pasang water level sensor dan 

submersible pump motor. Jika salah satu 

bagian atau ketiganya mendeteksi adanya 

air yang masuk ke dalam lambung atau 

bagian kapal, maka buzzer akan aktif (flick) 

yang artinya memberikan peringatan bahwa 

terjadi kebocoran air pada kapal dan 

bersamaan dengan itu submersible pump 

motor akan bekerja menguras air yang ke 

dalam kapal tersebut. Informasi ini akan 

diteruskan ke dalam monitor melalui 

aplikasi Labview, sehingga level 

ketinggian air dan kecepatan motor dan 

dipantau melalui layar monitor. Semakin 

kecepatan level air bertambah maka 

kecepatan motor akan semakin bertambah 

pula untuk menyesuaikan dengan debit air 

yang masuk ke dalam lambung atau bagian 

kapal.  

Aplikasi LabView mendapatkan sinyal 

dari Arduino berupa data dari masing-

masing divais yang kemudian diparsing 

sehingga bernilai >0 (lebih dari 0) maka 

nilai tersebut akan mengaktifkan proses 

selanjutnya yaitu mengaktifkan indicator 

lamp, kecepatan motor dan ketinggian level 

air 
 

5. Penutup 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perancangan sistem deteksi kebocoran 

air dan pengurasan otomatis pada kapal 

ini dapat bekerja normal, yakni sensor 

dapat mendeteksi kebocoran air yang ke 

dalam lambung kapal dan pompa dapat 

mengurasnya yang kemudian dapat 

ditampilkan ke dalam aplikasi LabView. 

2. Water level sensor akan memberikan 

sinyal kepada board Arduino ketika 

ketinggian air mencapai 0,5cm dengan 

hasil pembacaan pada serial monitor 

680. Submersible pump motor akan 

mulai bekerja pada saat mendapat 

tegangan sebesar 0.49VDC, dan 

kecepatan submersible pump motor akan 

semakin bertambah bersamaan dengan 

naiknya level ketinggian air. 

3. Perancangan ini dapat juga digunakan 

sebagai simulasi deteksi kebocoran 

kapal dengan memanfaatkan aplikasi 

Labview sebagai akuisisi data dari 

perangkat yang diproses oleh Arduino 
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b. Saran 

Adapun saran dari peneliti terhadap 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk memperbaiki akurasi sensor 

sebaiknya menggunakan sensor ping 

namun memiliki range yang pendek 

(mm). 

2. Pada pembuatan kapal sebaiknya 

menggunakan bahan yang lebih mudah 

dibentuk dan tahan air, serta dapat 

disempurnakan pada finishingnya 
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