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ABSTRAK 

Pemantauan lalu lintas pelabuhan atau perairan merupakan suatu pekerjaan atau suatu keharusan untuk 

mengetahui kondisi di sekitar pelabuhan atau perairan. Laut merupakan lalu lintas kapal atau yang biasa 

disebut traffic manajemen yang perlu dipantau agar mengetahui kondisi lalu lintas kapal yang ada. 

Pemantauan kapal biasa dilakukan secara manual atau manusia melihat menggunakan teropong secara 

langsung. Seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi maka dibutuhkan optimalisasi yang 

sangat efisien dan dapat di andalkan. Untuk mendapatkan suatu keefisienan dan keandalan suatu 

pekerjaan maupun teknologi, untuk itu dirancang suatu rancang bangun Prototype pengontrolan teropong 

dan user dapat mengontrol teropong menggunakan Personal Komputer (PC). Permasalahan pada 

penelitian ini adalah terjadinya feedback current motor servo dipengaruhi oleh opptocoupler protection 

terhadap beban mekanis. Sistem ini dirancang untuk memudahkan suatu pekerjaan dan mendapatkan 

suatu keefisienan suatu pekerjaan, perancangan alat menggunakan servo sebagai media penggerak yang 

nantinya akan mengontrol setiap perintah yang dilakukan oleh user menggunakan interface arduino dan 

visual basic sehingga mempermudah pekerjaan user. 
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1. Pendahuluan  

Pemantauan Lalu lintas suatu pelabuhan 

atau perairan merupakan suatu pekerjaan atau 

suatu keharusan untuk mengetahui kondisi suatu 

laut atau perairan yang nantinya kita akan 

mengetahui bagaimana kondisi atau keadaan 

disekitar pelabuhan yang kita pantau. Lalu lintas 

di laut juga sangat perlu dipantau karena dilaut 

banyaknya kapal – kapal yang lalu lalang perlu 

kita awasi. Pemantauan sendiri dilakukan tidak 

hanya untuk mengetahui kondisi di sekitar 

pelabuhan, tapi pemantaun juga dilakukan untuk 

melihat kapal apa saja yang melewati sekitar 

pelabuhan, baik itu kapal transportasi, kapal 

nelayan, atau juga kapal patroli serta memantau 

kapal asing. 

Perkembangan dunia yang semakin canggih 

dibutuhkan optimalisasi yang sangat diandalkan. 

Kemajuan teknologi juga mendorong manusia 

untuk menjadikan suatu perangkat kerja yang 

digunakan menjadi mudah dikendalikan melalui 

pengendalian otomatis. 

Pengontrolan lengan robot juga tidak luput dari 

penggunaan arduino maupun mikrokontroller 

yang nantinya akan menjadi otak atau inti dari 

pengiriman sinyal yang akan dikirimkan ke 

servo dan menggerakan lengan robot  secara 

otomatis.  

1. Dasar Teori 

1.1 Mikrokontroler 

Mikrokontroler saat ini sudah dikenal dan 

digunakan secara luas pada dunia industri. 

Mikrokontroller saat ini merupakan chip utama 

pada hampir setiap peralatan elektronika 

canggih. Robot – robot canggih pun sangat 

bergantung pada kemampuan mikrokontroler 

dan kemampuan pembuat program 

mikrokontroler tersebut. 

Mikrokontroler memiliki beberapa tipe yaitu: 
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a. Mikrokontroler atmel 

b. Mikrokontroler PIC 

c. Mikrokontroler Maxim 

Jenis mikrokontroler yang digunakan dalam 

tugas akhir ini ialah ATmega328P penggunaan 

mikrokontroler ini dikarenakan kemudahan 

dalam memprogram menggunakan bahasa C dan 

proses Download Program yang cepat antar PC 

terhadap mikrokontoler. 

 

Gambar 2.1 Struktur Pin Mikrokontroler 

ATmega 328P (Susanto,2013) 

 

1.2 Arduino 

Arduino merupakan sebuah platform 

komputasi fisik yang bersifat open source 

dimana Arduino memiliki input/output (I/O) 

yang sederhana yang dapat dikontrol 

menggunakan bahasa pemrograman. Arduino 

dapat dihubungkan keperangkat seperti 

komputer. Bahasa pemrograman yang digunakan 

pada Arduino adalah bahasa pemrograman C 

yang telah disederhanakan dengan fitur-fitur 

dalam library sehingga cukup membantu dalam 

pembuatan program. Arduino terdiri dari 2 

bagian utama, yaitu hardware Arduino yang 

merupakan perangkat keras yang kita gunakan 

saat bekerja dan software Arduino. 

2.2.1 JENIS-JENIS PAPAN ARDUINO 

Saat ini ada bermacam-macam bentuk 

papan Arduino yang disesuaikan dengan 

peruntukannya seperti diperlihatkan berikut ini: 

a. ARDUINO USB 

b. ARDUINO SERIAL 

c. ARDUINO MEGA 

 

2.2.2. Arduino UNO R3 

Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus 

berkembang,  perkembangan yang sama 

pesatnya juga terjadi pada bidang Physical 

Computing. Physical Computing adalah 

membuat sebuah system atau perangkat fisik 

dengan menggunakan software dan hardware 

yang bersifat interaktif yaitu dapat menerima 

rangsangan dari lingkungan dan merespon balik.  

Arduino Uno R3 adalah board system minimum 

berbasis mikrokontroller ATmega328P jenis 

AVR. Arduino Uno R3 memiliki 14 digital 

Input/output ( 6 diantaranya dapat digunakan 

untuk PWM output), 6 Analog Input, 16 MHz 

Osilator Kristal, USB Connection, power Jack, 

ICSP header dan tombol Reset. 

 

Gambar 2.2 Arduino Uno R3 

2.2.3 Komunikasi  

 Arduino uno memeiliki beberapa 

fasilitas komunikasi seperti komunikasi ke 

computer, arduino lainnya atau mikrokontroler 

lain. ATmega328 ini menyediakan UART TTL 

(5V) komunikasi serial, yang tersedia pada pin 

digital 0 (RX) dan (TX). Sebagai pendukung 

komunikasi serial pada board arduino uno R3 

terdapat mikrokontroler ATmega16U2 yang 

berfungsi menyalurkan komunikasi serial 

tersebut dan ditampilkan dengan virtual com 

port pada software di computer. Sebagai 

indicator komunikasi serial terdapat LED RX 



dan TX di board  Arduino Uno yang menyala 

ketika data sedang di transfer. 

 

2.2.4 Software Arduino 1.0 (IDE) 

         IDE (Integrated Develpoment 

Environment) adalah sebuah program  khusus 

yang dapat berjalan pada komputer yang 

memungkinkan kita dapat mengontrol Arduino 

dengan memasukkan program-program yang 

menggunakan bahasa C.  

 

Gambar 2.3 Tampilan software Arduino 1.0 

 

2.3 Bahasa Basic 

BASIC, adalah singkatan dari 

Beginners’ All-purpose Symbolic Instruction 

Code adalah sebuah kelompok bahasa 

pemrograman tingkat tinggi. Secara harfiah, 

BASIC memiliki arti "kode instruksi simbolis 

semua tujuan yang dapat digunakan oleh para 

pemula". Memang, istilah "Bahasa BASIC" di 

sini juga bisa diartikan menjadi bahasa untuk 

pemula, atau dengan kata lain, disebut sebagai 

bahasa dasar, tapi hal tersebut dirasa kurang 

tepat, mengingat BASIC dapat juga digunakan 

oleh para pemrogram ahli. 

 

2.4 Motor Servo 

Motor Servo adalah sebuah motor DC 

kecil yang diberi system gear dan potensiometer 

sehingga dapat menempatkan “hom’ servo pada 

posisi yang di kehendaki. Motor servo ini jelas 

menggunakan system loop sehingga posisi 

“hom” yang dikehendaki bisa dipertahankan. 

Motor servo biasa digunakan untuk 

robot berkaki, lengan robot atau sebagai actuator 

pada mobil robot. Motor servo terdiri dari 

sebuah motor DC, beberapa gear, sebuah 

potensiometer, sebuah output shaft dan sebuah 

rangkaian control elektronik. 

 

Gambar 2.4 Motor Servo 

Motor servo memiliki 2 jenis yaitu: 

a. Motor servo standard yang mampu 

bergerak CW dan CCW dengan sudut 

Operasi tertentu, misalnya 60
o
, 90

o
, atau 

180
o
 

b. Motor Servo Continuous Yaitu motor 

servo yang mampu bergerak CW dan 

CCW tanpa batasan sudut operasi 

(berputar secara kontinyu). 

 

Motor servo dikendalikan dengan cara 

mengirimkan sebuah pulsa yang lebar pulsanya 

bervariasi. Pulsa tersebut dimasukkan melalui 

kabel kontrol motor servo. Sudut atau posisi 

shaft motor servo akan diturunkan dari lebar 

pulsa. Biasanya lebar pulsanya antara 1.1 ms 

sampai 1.9 ms dengan periode pulsa sebesar 20 

mS. 

2.5 Teropong 

Teropong ialah alat yang digunakan untuk 

mengamati suatu benda yang letaknya sangat 

jauh atau yang tidak terjangkau oleh mata 

manusia agar terlihat lebih  dekat dan jelas. 

Dalam dunia astronomi, teleskop merupakan 

suatu alat yang sangat penting dan dibutuhkan. 

Di dalam teropong terdapat dua jenis lensa yaitu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman_tingkat_tinggi


lensa cembung dan lensa cekung, atau kedua – 

dua nya lensa cembung 

Secara umum teleskop terbagi atas dua 

jenis, yaitu: 

1. Teleskop refraktor (bias), teleskop yang 

menggunakan lensa kaca sebagai media 

utama menangkap cahaya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Teropong Refraktor 

2. Teleskop reflektor (pantul), teleskop yang 

menggunakan cermin sebagai pengganti 

lensa untuk menangkap cahaya. 

 

2.6 Kamera 

Kamera adalah alat paling populer 

dalam aktivitas fotografi. Nama ini didapat dari 

camera obscura, bahasa Latin untuk "ruang 

gelap", mekanisme awal untuk memproyeksikan 

tampilan di mana suatu ruangan berfungsi 

seperti cara kerja kamera fotografis yang 

modern, kecuali tidak ada cara pada waktu itu 

untuk mencatat tampilan gambarnya selain 

secara manual mengikuti jejaknya. Dalam dunia 

fotografi, kamera merupakan suatu peranti untuk 

membentuk dan merekam suatu bayangan potret 

pada lembaran film.  

2.6.1 Kamera Digital 

Kamera digital adalah alat untuk 

membuat gambar dari obyek untuk selanjutnya 

dibiaskan melalui lensa pada sensor CCD dan 

akhir-akhir ini pada sensor BSI-CMOS (Back 

Side Illuminated) sensor yang lebih irit daya 

untuk kamera yang lebih canggih yang hasilnya 

kemudian direkam dalam format digital ke 

dalam media simpan digital. 

 

 
Gambar 2.6 Kamera Digital 

2.6.2 Web Camera 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Webcam 

Webcam atau kamera web adalah sebuah 

kamera video digital kecil yang dihubungkan ke 

komputer melalui port USB ataupun port COM. 

Sebuah web camera yang sederhana terdiri dari 

sebuah lensa standar, dipasang di sebuah papan 

sirkuit untuk menangkap sinyal gambar, casing 

(cover), termasuk casing depan dan casing 

samping untuk menutupi lensa standar dan 

memiliki sebuah lubang lensa di casing depan 

yang berguna untuk memasukkan gambar; kabel 

support, yang dibuat dari bahan yang fleksibel, 

salah satu ujungnya dihubungkan dengan papan 

sirkuit dan ujung satu lagi memiliki connector, 

kabel ini dikontrol untuk menyesuaikan 

ketinggian, arah dan sudut pandang web camera. 

2.7 Visual Basic 

Microsoft visual basic ( sering disingkat 

VB saja) merupakan sebuah bahasa 

pemograman yang menawarkan Integrated 

Development Environment (IDE) visual untuk 

membuat program perangkat lunak berbasis 

system operasi microsoft windows 

menggunakan pemograman (COM). Visual 

basic merupakan turunan bahasa pemograman 

Basic dan menawarkan pengembangan 

perangkat lunak computer berbasis grafik 

dengan cepat. 
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Gambar 2.8 Tampilan untuk mendesain project 

 

2.8 Komputer / Laptop  

Komputer adalah alat yang dipakai 

untuk mengelolah data menurut prosedur yang 

telah dirumuskan atau system yang ada. Istilah 

computer digunakan untuk menggambarkan 

orang yang pekerjaannya menggunakan 

arotmatika, dengan atau tanpa alat bantu. Secara 

luas computer dapat didefinisikan sebagai 

peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa 

komponen, yang dapat bekerja sama antara 

komponen satu dengan komponen yang lain 

untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan 

program dan data yang ada. 

 

Gambar 2.9 Komputer 

 

2.9 Derajat kebebasan (Degree of Freedom) 

Derajat kebebasan (Degree of Freedom) 

adalah sambungan pada lengan, dapat 

dibengkokkan, diputar, maupun digeser. Derajat 

kebebasan digunakan untuk mengetahui cara 

robot bergerak, tingkat kerumitan algoritma 

kendali dan jumlah motor lengan robot yang 

digunakan. Penentuan jumlah dof dilakukan 

berdasarkan jumlah gerakan yang dapat 

dilakukan oleh lengan robot  atau jumlah 

actuator lengan robot. 

 

Gambar 2.10 Lengan robot 5 DOF menurut FBD 

1.Base, 2.Rotary base, 3.Lower arm, 4.Upper 

arm, 5.Wrist 
 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi, Waktu  dan Object Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium 

fakultas teknik universitas 5ontrol5 raja ali haji 

dan workshop penulis selama 20 minggu. Objek 

penelitian ialah protothype pengontrolan 

teropong traffic manajemen menggunakan 

lengan robot berbasis mikrokontroler. 

3.2 Metode Perancangan 

3.2.1 Study Perpustakaan 

Suatu langkah untuk mendapatkan data, 

referensi yang sekiranya dapat dijadikan 

referensi untuk menentukan topic sebuah judul 

dari alat yang akan di rancang, penunjang dasar 

teori pembuatan serta untuk mendapatkan 

referensi tentang spesifikasi, cara kerja 

penanganan masalah dari peralatan yang akan 

digunakan dalam proses pembuatan Alat ini. 

3.3 Akses Internet 

Suatu proses langkah-langkah untuk 

mendapatkan informasi, mencari sumber 

referensi data yang akurat dan yang terbaru yang 

mana berhubungan erat dengat pengerjaan 

proyek ini. 



3.2.3 Alat dan Bahan Penelitian 

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan 

dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Sistem operasi menggunakan (32-

BIT) Windows 7 

b. Software 3D max 2012 untuk 

mendesain alat 

c. Software Arduino 1.0 (IDE)  

Sedangkan perakat keras yang 

digunakan adalah : 

a. 1 buah Mikrokontroler 

b. 1 buah Teropong Binocular 

c. Akrilik. 

 

3.3 Diagram Sistem Perancangan Penelitian 

 

3.3.1 Perancangan Kerangka Penyanggah 

perancangan kerangka  penyanggah 

berfungsi sebagai penyanggah untuk meletakan 

posisi servo maupun posisi teropong serta 

kamera. 

 

3.3.2 Penggerak Mekanik 

Penggerak mekanik berfungsi untuk 

menggerakan teropong yang telah didisain 

menggunakan rangka dan sebagai media 

penggerak pada alat ini ialah menggunakan 

motor servo. 

 

3.3.3 Alat Bantu Visual 

Alat bantu visual pada penelitian ini 

ialah teropong yang nantinya berfungsi sebagai 

media untuk mendapatkan object yang di 

inginkan oleh User sesuai dengan fungsi dari 

teropong sendiri untuk melihat benda yang jauh 

yang tidak dapat dilihat oleh mata mahasiswa 

maka teropong ini dapat digunakan sebagai 

media untuk mendapatkan objek yang jauh 

sesuai dengan harapan peneliti. 

3.3.4 Sistem Pengontrol 

Sistem pengontrol merupakan 6ontro 

penting dalam penelitian ini. Pengontrolan yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah 

menggunakan arduino. Arduino merupakan 

sebuah platform komputasi fisik yang bersifat 

open source sehingga dapat berfungsi sebagai 

pengontrol dalam penelitian ini. 

 

 

3.4 Perancangan Posisi Alat 

Dalam perancangan alat ini terlebih dahulu 

harus menentukan posisi maupun  bagian-bagian 

pada alat. Pada alat ini bagian posisi alat yang di 

bagi menjadi 3 bagian yaitu: 

 

a. Posisi Bagian Atas 

Pada bagian atas terdapat teropong dan 

kamera sebagai media visual untuk 

menangkap objek se-optimal mungkin dan 

tidak terganggu oleh bagian lainnya. 

 

b. Posisi Bagian Tengah 

Pada bagian tengah ini merupakan bagian 

6ontrol dimana bagian ini merupakan 

bagian yang nantinaya akan mengeksekusi 

seluruh perintah atau intruksi yang telah 

didisain dalam pengcodingan alat. Intruksi 

atau perintah tersebut berupa 

menggerakan servo kekanan –kekiri, 

keatas-kebawah sehingga tercipta suatu 

system gerak yang optimal. 

 

c. Posisi Bagian bawah 

Bagian bawah ini bagian rangka yang 

merupakan bagian yang menjadi pondasi 

dimana untuk mendapatkan hasil 

pengontrolan yang baik dalam hal ini 

yaitu rangka menjasi media yang digerak 

oleh servo. 

 

 

3.5 Perancangan Umum Sistem 

 
Block Diagram 3.1 Perancangan 

Umum Sistem 



 

Block diagram di atas terdapat beberapa 

bagian yaitu PC atau Komputer yang berfungsi 

sebagai input data, berikutnya mikrokontroler 

yang merupakan bagian eksekutor atau bagian 

yang akan mengeksekusi data yang telah di input 

pada PC, Servo dan teropong merupakan bagian 

yang output data yang telah di eksekusi oleh 

Mikrokontroler 

Prinsip kerja alat ini yaitu pada saat 

push button pada visual basic net di klik maka 

Pc akan mengirimkan signal pada 

mikrokontroler kemudian data yang berupa 

signal tadi akan di eksekusi oleh mikrokontroler 

untuk di transfer atau mengirimkan signal output 

pada servo yang nantinya akan bergerak 

beberapa derajat. 

 

 

3.4 Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

3.4.1  Perancangan Rangkaian Opptocoupler 

Perancangan Rangakaian Opptocoupler 

merupakan salah satu komponen penting untuk 

membatasi terjadinya arus balik pada servo agar 

tidak merusak rangkaian Opptocoupler. Berikut 

ini Skematik Rangkaian Opptocoupler  

 
Gambar 3.2 Skematik Rangkaian 

Opptocoupler 

 

3.6 Proses Pembuatan Alat Pengontrolan 

Teropong 

Dalam pengerjaan alat sesuai dengan 

perencanaan yang dilakukan berdasarkan teori 

penunjang yang telah didapatkan sebelumnya, 

beserta pengambilan data yang diperlukan untuk 

referensi sebagai acuan dalam mengambil suatu 

keputusan. 

3.6 Analisa dan Penulisan  

Dalam proses analisa terhadap peralatan yang 

telah dibuat dan pembuatan laporan dari kinerja 

alat yang telah dibuat. Sebelum pengerjaan alat 

ini berjalan perlu kita ketahui bagaimana proses 

pengerjaan alat yang akan dibuat, dapat dilihat 

pada flow chart. 

 

3.7 Flowchart Penelitian 

 

Gambar  3.3 Flowchart Penelitian 

 

4. ANALISIS PERANCANGAN DAN 

PENGUJIAN 

 

4.1 Analisa Perancangan perangkat keras 

Analisa perancangan merupakan bagian 

dimana memilah bagaimana agar rancang 

bangun yang di rancang dapat bekerja optimal 

pada prototype pengontrolan teropong traffict 

manajemen yang dibuat. 



4.1.1 Analisa Perancangan Bagian Atas 

Pada bagian ini meliputi bagian 

landasan untuk teropong, kedudukan servo focus 

teropong, kedudukan kamera dan tiang penegak 

serta tiang kedudukan servo. Dalam 

mengoptimalkan alat membutuhkan desain serta 

bahan yang digunakan agar fungsi dari alat 

pengontrolan teropong dapat bekerja dengan 

optimal. 

 

Gambar 4.1 Perancangan alat pengontrolan 

teropong bagian atas berupa bagian penyanggah 

teropong dan kamera serta 2 buah tiang sebagai 

penyanggah sevo dan alas berbentuk persegi 

sebagai landasan 2 buah tiang.  

4.1.2 Analisa Perancangan Bagian Tengah 

 Perancangan alat bagian tengah 

merupakan bagian dimana teropong akan 

bergerak ke kanan dan kekiri. Pada bagian ini 

didukung dengan beberapa komponen tambahan 

yaitu berupa klahar/berring yang berfungsi 

sebagai penopang beban yang berada pada 

bagian atas sehingga meringankan kinerja servo 

untuk bergerak kekanan maupun kekiri. 

 

Gambar 4.2 perancangan alat bagian tengah 

berupa servo sebagai penggerak, berring sebagai 

penyeimbang serta meringkan rotasi bagian atas 

serta alas berbentuk persegi sebagai tumpuan 

servo maupun berring. 

 

4.1.3 Analisa Perancangan Bagian Bawah 

 Bagian bawah merupakan bagian dasar 

yang menjadi pemberat dan landasan dari 

keseluruhan alat yang dirancang. Pada bagian ini 

menggunakan kayu 2 buah balok berukuran 

14.5x4.5 cm penggunaan balok ini berfungsi 

sebagai pemberat agar pada saat salah satu servo 

di operasikan maka tidak bergerak semua. 

 

Gambar 4.3 Perancangan alat bagian bawah 

yang berfungsi sebagai pondasi statis dari bagian 

atas dan bawah serta sebagai kedudukan arduino 

dan rangkaian opptocpoupler 

 

4.2 Disain Alat 

4.2.1 Disain Prototype Keseluruhan 

Disain alat keseluruhan merupakan 

disain dimana sebagai acuan perkitan alat 

keseluruhan dimana terdapat beberapa bagian 

penempatan  servo sesuai dengan fungsinya 

masing-masing sehingga terbentuklah suatu 

rancang bangun teropong traffict management. 

 

Gambar 4.4 Disain Alat Pengontrolan 

Keseluruhan 



4.3 Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak ialah berupa 

perancangan sebagai pengontrol alat yaitu 

menggunakan visul basic yang biasa disebut 

dengan VB. Visual basic dapat dihubungkan 

pada mikrokontroler arduino menggunakan 

komunikasi serial sehingga visual basic dapat 

mengontrol mikrokontroler arduino untuk 

memberikan sinyal kepada servo. 

Berikut ini rancangan visual basic untuk 

Prototype pengontrolan teropong : 

1. Pada item no. 1 yang terlihat pada 

gambar 4.8 ialah untuk melihat 

komunikasi serial antara 

computer dengan arduino pada 

com berapa pada contoh yang 

terdapat pada gambar arduino 

berada pada com 20. 

2. pada item no. 2 merupakan bit 

persecond yang digunakan pada 

penelitian ini bit perdetik yang 

digunakan ialah 9600. 

3. Pada item no.3 merupakan button 

untuk menghidupkan lampu led  

indicator pada arduino yang 

menyatakan arduino pada kondisi 

ON. 

4. Pada item no. merupakan button 

untuk mematikan lampu led 

indicator pada arduino yang 

menyatakan arduino pada kondisi 

OFF. 

5. Pada item no. 5 merupakan scroll 

untuk menggerakan focus 

teropong  zoom out dan zoom in. 

6. Pada item no. 6 merupakan scroll 

untuk mengerakkan teropong ke 

atas dan kebawah. 

7. Pada item no. 7 merupakan scroll 

untuk menggerakan teropong ke 

kanan dan ke kiri. 

 

Gambar 4.5 Tampilan Perancangan Perangkat 

Lunak Menggunakan Visual Basic 

 

4.4 Pengujian Funsional 

Pengujian Fungsional merupakan 

pengujian setiap bagian system dari keseluruhan 

alat. Pengujian Fungsional berupa pengujian 

mikrokontroler maupun servo yang akan 

digunakan dalam pengerjaan alat ini. 

4.4.1  Pengujian Mikrokontroler Arduino 

Sebelum menggunakan Mikrokontroler 

Arduino sebaiknya dilakukan pengecekan 

terlebih dahulu pada pin-pin pada arduino 

maupun pin-pin yang nantinya akan digunakan 

sebagai input maupun output untuk 

menggerakan servo. 

 

4.4.1.1 Pengujian Output Digital 

 

Pin Output digital merupakan pin yang 

akan digunakan untuk mengkoneksikan arduino 

dengan servo yang akan dikontrol. Pada 

perancangan ini, ada 3 pin yang akan digunakan 

sebagai pin output digital. 

 
 

Gambar 4.6 Pengujian Pada Pin Output  

 

Digital Arduino Kondisi LOW 



Berdasarkan hasil pengukuran yang telah 

dilakukan pada ketiga pin tersebut dalam kondisi 

LOW, didapat nilai hasil sebagai berikut.  

 

Pengujian Pin dalam kondisi HIGH 

 

Gambar 4.7 Pengujian Pada Pin Output Digital 

Arduino Kondisi HIGH 

Berdasarkan hasil pengukuran yang 

telah dilakukan pada ketiga pin tersebut dalam 

kondisi HIGH, didapat nilai hasil sebagai 

berikut. 

 

 

 

4.4.2 Pengujian Servo 

Pengujian servo dilakukan untuk 

mengetahui apakah servo berfungsi dengan baik 

dan bergerak sesuai dengan pencodingan yang 

kita lakukan maka harus dilakukan pengecekan 

gerak servo. 

 

Gambar 4.8 Pengujian Servo Yang Berfungsi 

Sebagai Media Penggerak 

 

4.4.3 Pengujian Alat Keseluruhan 

Pengujian alat dilakukan untuk 

mengetahui kekurangan serta ke efisienan alat 

yang telah di buat dan di coding. Berikut ini 

pengujian alat untuk mengerakan servo dengan 

mengeser navigasi yang tersedia pada Visual 

Basic yang berfungsi untuk mengontrol Servo 

yang sebelumnya telah di program. 

 

Gambar 4.9 Pengujian  Alat Pengontrol 

Teropong Traffict Manajemen Keseluruhan 

Dengan Interface Visual Basic 

 

Dari hasil pengujian alat yang telah di 

lakukan, alat dapat berfungsi dengan baik sesuai 

dengan printah – perintah yang telah dibuat oleh 

peneliti dalam penelitian ini.  Alat ini akan 

bergerak pada saat user  menggeser kursor yang 

tersedia pada Visual Basic yang telah di buat 

sehingga user dapat mengontrol alat teropong 

traffict manajemen tanpa harus menggerakannya 

secara manual. 



 

5. Pembahasan 

5.1 Pembahasan Alat 

Pada alat ini perancangan mekanik maupun 

perancangan coding  telah dilakukan dan dapat 

berfungsi dengan baik. Alat ini mampu 

melakukan pengontrolan untuk servo yang 

menggerakan ke kanan mau pun ke kiri, keatas 

dan kebawah serta focus  menggunakan scroll  

pada visual basic 6 yang telah di desain dengan 

range scroll sebesar 100%. Alat ini 

menggunakan komunikasi serial yang terdapat 

pada mikrokontroler arduino uno yang 

digunakan karena memiliki TX dan RX yang 

berfungsi untuk mengirimkan data dati PC atau 

computer untuk di eksekusi oleh mikrokontroler 

yang nantinya akan menggerakan servo sesuai 

ke inginan User. 

 

5.2    Kemampuan Alat atau Performance 

Kemampuan alat atau performance 

merupakan salah satu hal yang sangat penting 

agar nanti nya dapat di implmentasikan dengan 

baik. Kemampuan alat ini atau daya tahan alat 

ini mampu beroperasi selama 24 jam tergantung 

dari power yang tersedia. Selama alat ini 

mendapatkan power dan dibutuhkan maka alat 

dapat beroperasis sesuai kebutuhan. 

 

5.3 State Of The Art 

State of the art merupakan suatu 

perancangan yang dapat mempengaruhi 

optimalisasi kegunaan alat. Dalam hal ini 

perancang dilakukan dengan menggunakan 

metode lengan robot yang berfungsi untuk 

menggerakan alat ke kanan dan ke kiri, ke atas 

dan ke bawah maupun untuk menggerakan focus 

pada teropong.  

 

5.4 Kelayakan atau Flexibility 

Alat pengontrolan teropong traffict 

manajemen ini layak untuk di implementasikan 

karena alat ini sudah bisa dikontrol sesuai 

dengan ke inginan user dimana alat ini di control 

melalui komunikasi serial yang dihubungkan ke 

PC dan menggunakan Visual basic net untuk 

mengontrol alat yang telah di buat.  

 

5.5  Main Program 

Main Program merupakan factor penentu alat 

ini dapat berjalan atau tidak. Program utama alat 

ini meliputi program pada visual basic dan pada 

arduino. Pada proses pengcodingan 

membutuhkan logika yang cukup mahir dan 

sangat sulit. Program utama sendiri ialah 

bagaimana penulis memprogram alat ini dapat 

menggerakan servo baik servo untuk 

menggerakan kekanan dan kekiri, ke atas dan 

kebawah maupun untuk memfokuskan teropong. 

 

5.6 Kelebihan dan kelemahan  

5.6.1 Kelebihan Alat 

Pada alat ini memiliki kelebihan dalam 

pengontrolan yang dapat di control melalui 

scrool navigasi yang digunakan untuk 

menggerakan alat. Alat ini juga memiliki 

efisiensi waktu bagi user karena user tidak perlu 

merubah posisi secara manual. Alat ini siap 

untuk di implementasikan dalam hal pemantauan 

lalu lintas kapal. 

 

5.6.2 Kelemahan Alat 

1. Kelemahan yang terjadi pada alat ini 

ialah berupa pemilihan servo yang tidak 

tepat karena sevo tidak mampu 

mengangkat beban yang sangat berat. 

Selain itu juga kelemahannnya pada 

bidang mekanik yang masih 

menggunakan bahan acrilyc yang cukup 

berat dan tebal. 

2. Rangkaian Opptocoupler yang 

digunakan untuk mencegah terjadinya 

arus balik pada servo motor. Hal 

tersebut mempengaruhi arduino , 

sehingga mengakibatkan eror. 

 

5.7  Fungsi Teknis 

Fungsi teknis merupakan fungsi alat keseluruhan 

dari hasil penelitian yang telah di lakukan Dari 

hasil penguian fungsional maupun pengujian 

alat, alat ini secara teknis dapat di operasikan 

dengan baik. 

 

 

5.8 Implementasi Alat 

Alat ini dapat di implementasikan pada 

pelabuhan – pelabuahan yang biasa di lalui atau 

menjadi perlintasan kapal. Dari alat ini user 



dapat mementau dan mengontrol alat ini dengan 

mudah dan efisien. 

 

6. Kesimpulan dan Saran 

6.1 Kesimpulan 

 Dari hasil perancangan dan pengontrolan 

yang telah dilakukan baik dengan  dan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Merancang mekanik atau alat 

pengontrolan teropong traffict 

manajemen dapat dirancang 

menggunakan personal computer(PC) 

dan bantuan sotware 3Dmax 2012 yang 

memiliki fitur yang cukup baik untuk 

mendesain atau merancang mekanik 

yang akan di buat sehingga hasil yang 

didapatkan sangat baik. 

2. Mikrokontroler arduino dapat digunakan 

untuk mengontrol servo penggerak 

teropong traffict manajemen sehingga 

alat yang dirancang dapat bergerak 

sesuai fungsinya. 

3. Perancangan serta pengontrolan 

menggunakan Personal computer(PC) 

dan bantuan software Visual Basic Net 

yang memiliki fitur komunikasi serial 

atau interface sehingga dapat digunakan 

sebagai media pengontrol pada 

prototype pengontrolan teropong yang 

telah dibuat. 

4. Dari seluruh hasil penelitian serta 

perancangan, alat ini dapat di 

implementasikan untuk pemantauan 

traffict  manajemen. 

6.2 Saran 

1. Penulis mengharapkan agar peneliti 

berikutnya dapat menambahkan fitur 

dari pengontrolan teropong traffict  

manajemen ini  yaitu berupa monitoring 

dan  menggunakan servo atau pun motor 

steper yang hasil yang didapatkan lebih 

baik lagi serta merancang mekanik yang 

lebih baik lagi dari yang penulis 

lakukan. 

2. Sebaiknya desain alat menggunakan 

bahan seringan mungkin dengan 

standarisasi tertentu. 

3. Efektifnya media penggerak 

menggunakan motor stepper. 

4. Seyogyanya pengontrolan dapat 

dilakukan otomatis. 
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