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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research is to design for measured speed and wind direction using the 

Arduino microcontroller-based sensor optocoupler that efficiently and effectively in a monitoring 

wind speed and wind direction. The reason make the research because of the high sea transport 

accident case in Indonesia, quoted from the Directorate General of Sea Transportation number of 

sailing ship accidents in Indonesia is quite poor, especially during the period from 2010 to 2014, 

with 736 cases of accident, where the factor of nature is one of the biggest causes of accidents. 

The design is done with the work system integrated tool thoroughly. Each system consists of a 

sensor and speed sensor input a direction that will be processed by a microcontroller, the 

processed data will be shown in the output form of LCD, LED and buzzer indicators as an 

indicator of the speed of the wind. The results of measurement has units of metres/second and can 

determine the direction of the wind. the overall of measuring tools have an average value of error 

of 0.35% anemometer data compared with model: AM-4221. 

Keywords: optocoupler, accident, microcontroller. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Secara geografis Indonesia 

membentang dari 6
o
 LU sampai 11

o
 LS dan 

92
o
 sampai 142

o
 BT, terdiri dari pulau-pulau 

besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 

17.504 pulau. Tiga per-empat wilayahnya 

adalah laut dengan panjang garis pantai 

95.161 km, Total luas wilayah laut Indonesia 

seluas 5,9 juta km
2
, terdiri atas 3,2 juta km

2
, 

perairan teritorial dan 2,7 km
2
, perairan Zona 

Ekonomi Eksklusif. Hal ini meyebabkan 

pentingnya arti dari hubungan laut sebagai 

sarana transportasi antar pulau dalam 

mewujudkan persatuan, kesatuan, pertahanan 

dan keamanan, politik, sosial, budaya, 

khususnya di sektor ekonomi dan 

perdagangan (Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut, 2010-2014). 

Pelabuhan menjadi simpul penting 

dalam arus transportasi laut dan distribusi 

barang di Indonesia, mempunyai peranan 

penting dan strategis dalam sistem 

transportasi antar pulau untuk meningkatkan 

ekonomi suatu daerah. Pelabuhan juga 

merupakan pintu gerbang untuk masuk ke 

suatu daerah dan sebagai prasarana 

penghubung antar daerah, antar pulau, 

bahkan antar negara. Secara ekonomi, 

pelabuhan berfungsi sebagai salah satu 

penggerak roda perekonomian karena 

menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi 

hasil-hasil produksi. Sedangkan secara sosial 

pelabuhan menjadi fasilitas publik dimana 

didalamnya berlangsung interaksi antar 

pengguna (masyarakat) termasuk interaksi 

yang terjadi karena aktivitas perekonomian. 

Masalah yang terjadi di pelabuhan 

adalah tingginya kasus kecelakaan 

transportasi laut di Indonesia, yang harusnya 

menjadi perhatian semua pihak yang terkait, 

baik pemilik kapal, pemerintah, instansi yang 

terkait dan masyarakat yang berperan aktif 

dalam menanggulangi hal tersebut. 

Berdasarkan Evaluasi Direktorat Jenderal 

Perhubungan periode 2010 hingga 2014, 

jumlah kecelakaan kapal pelayaran di 

Indonesia cukup memprihatinkan, terutama 

selama periode 2010 hingga 2014, dengan 

peristiwa 734 kasus kecelakaan. Pada tahun 

2007 tercatat 145 peristiwa kecelakaan, tahun 

2008 terjadi 138 kasus kecelakaan, ditahun 

2009 terjadi 124 kasus kecelakaan, ditahun 

2010 terjadi sebanyak 151 kasus kecelakaan, 

ditahun 2011 terjadi sebanyak 178 

kecelakaan (Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut, 2010-2014). 

Faktor Alam merupakan salah satu 

penyebab terbesar kecelakaan kapal, dimana 

faktor alam memiliki total 439 dari 1005 

kasus kecelakaan yang terjadi di Indonesia. 

Tabel 1 merupakan hasil evaluasi Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut terhadap 

kecelakaan kapal 5 tahun terakhir: 

Tabel 1. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan 

Faktor 

Penyebab 
2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Manusia 23 31 52 43 31 279 

Alam 35 75 41 87 99 439 

Teknis 87 32 31 21 48 291 

Total 145 138 124 178 178 1005 

(Sumber: Evaluasi Direktorat Jenderal 

Perhubungan periode 2010 hingga 2014) 

Tingginya angka kecelakaan di laut 

yang disebabkan oleh faktor alam tersebut 

membuat penulis merancang alat pengukuran 
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kecepatan angin dan arah angin. Data 

kecepatan angin dan arah angin sangat 

penting pada pelabuhan agar dapat 

menentukan bahwa kapal dapat berlayar 

ataupun berlabuh pada pelabuhan. 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang suatu perangkat 

monitoring kecepatan angin dan arah 

angin untuk sistem kepelabuhanan. 

2. Bagaimana menganalisis pengukuran 

sistem dengan anemometer. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Merancang pengukur kecepatan dan arah 

angin berbasis mikrokontroler arduino 

menggunakan sensor optocoupler. 

2. Merancang suatu perangkat yang efisien 

dan efektif dalam memonitoring 

kecepatan angin dan arah angin. 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tersedianya informasi tentang kecepatan 

angin dan arah angin yang dapat 

dimanfaatkan oleh pihak pelabuhan dan 

masyarakat sekitar. 

2. Sebagai sumber referensi informasi bagi 

pihak pengelola pelabuhan dan 

masyarakat sekitar. 

II. KAJIAN LITERATUR 

 Angin adalah udara bergerak yang 

diakibatkan oleh rotasi bumi dan karena 

adanya perbedaan tekanan udara disekitarnya. 

Angin bergerak dari tempat bertekanan udara 

tinggi ke tempat bertekanan udara rendah. 

Angin terjadi karena adanya perbedaan 

tekanan udara atau perbedaan suhu udara 

pada suatu daerah atau wilayah. Daerah yang 

menerima energi panas matahari lebih besar 

akan mempunyai suhu udara yang lebih 

panas dan tekanan udara yang cenderung 

lebih rendah. Perbedaan suhu dan tekanan 

udara akan terjadi antara daerah yang 

menerima energi panas lebih besar dengan 

daerah lain yang lebih sedikit menerima 

energi panas, yang mengakibatkan terjadinya 

aliran pada wilayah tersebut. Kecepatan 

angin adalah perpindahan udara tiap satu 

satuan waktu dengan satuan meter perdetik 

atau meter permenit (Siswoko dkk., 2014). 

Ukuran yang berkaitan dengan 

kecepatan angin untuk pengamatan kondisi di 

darat dan di laut adalah skala Beaufort yang 

ditemukan oleh Francis Beaufort pada tahun 

1805 yang ditunjukkan pada tabel 2:.  

Tabel 2. Skala Beaufort 

Skala 

Beaufort 

Kategori Satuan 

km/jam 

0 Angin tenang 0 

1-3 Angin Lemah <19 

4 Angin 

Sedang 

20 – 29 

5 Angin Segar 30 – 39 

6 Angin Kuat 40 – 50 

7 Angin Ribut 51 – 62 

8 Angin Ribut 

Sedang 

63 – 75 

9 Angin Ribut 

Kuat 

76 – 87 

10 Badai 88 – 102 

11 Badai Kuat 103 – 117 

12 keatas Topan >118 

(Sumber: Wijayanti, 2015) 
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 Arah angin adalah darimana angin 

berhembus yang dinyatakan dalam derajat 

dan ditentukan dengan arah perputaran jarum 

jam, dimulai dari titik utara bumi. Angin 

diberi nama sesuai darimana angin itu 

berhembus. Angin yang berhembus dari 

timur disebut angin timur. Arah angin 

dinyatakan dalam derajat, yaitu 360
o
 (Utara), 

22.5
o 

(Utara Timur Laut), 45
o
 (Timur Laut), 

67.5
o
 (Timur Timur Laut), 90

o
 (Timur), 

112.5
o
 (Timur Tenggara), 135

o
 (Tenggara), 

157.5
o
 (Selatan Tenggara), 180º (Selatan), 

202.5º (Selatan Barat Daya), 225º (Barat 

Daya), 247.5º (Barat Barat Daya), 270º 

(Barat), 292.5º (Barat Barat Laut), 315º 

(Barat Laut), 337.5º (Utara Barat Laut), 0º 

(Angin Tenang). Pengetahuan sifat angin 

sangat penting bagi pelabuhan karena angin 

berpengaruh dalam pengendalian kapal saat 

memasuki mulut pelabuhan atau keluar 

pelabuhan, angin menimbulkan gelombang 

laut yang berpengaruh terhadap konstruksi 

pelabuhan (Fadholi, 2013). 

A. Kajian Terdahulu 

 Sebagai bahan rujukan dari 

penelitian ini, berikut adalah beberapa hasil 

penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya: 

As’ari (2011) rancang bangun 

anemometer analog. Pengukur kecepatan 

angin menggunakan mangkuk bola 

berdiameter 8 cm dan panjang lengan 2 cm. 

dengan rentang kecepatan yang didapat 1,78 

m/s sampai 4,71 m/s. 

(Ray Jeremy Sanger dkk., 2012) 

perancangan aplikasi sistem informasi 

pemantauan kecepatan angin beserta 

pengkategorian jenis angin dengan hardware 

inframerah sebagai media kalibrasi. 

Pengukuran kecepatan angin menggunakan 

mangkok berjumlah tiga yang dikopel 

menggunakan piringan derajat dan sensor 

digital rotary encoder sebagai penentu arah 

angin. Mikrokontroler at89c51 sebagai pusat 

pengolahan data yang hasilnya ditampilkan 

pada lcd m1632. 

 (Rhahmi Adni Pesma dkk., 2013) 

rancang bangun alat ukur kelajuan dan arah 

angin berbasis mikrokontroler atmega8535 

menggunakan sensor cahaya. Pengukur 

kecepatan angin menggunakan tiga mangkuk 

yang terbuat dari plastik dengan diameter 7,7 

cm. Piringan sensor yang digunakan berupa 

cakram CD yang memiliki massa 20,64 g. 

Pendeteksi 8 arah angin menggunakan sebuah 

bilah untuk menentukan arah angin yang 

akan dideteksi 8 arah angin. Dari hasil 

perancangannya, pengukuran kecepatan 

angin memiliki akurasi sebesar 99,10%. 

 (Dewi Wijayanti dkk., 2015) 

rancang bangun alat ukur kecepatan angin 

dan arah angin berbasis Arduino uno atmega 

328p. Pengukur kecepatan angin 

menggunakan sensor optocoupler dan arah 

angin menggunakan empat sensor 

optocoupler. Memiliki nilai persentase error 

terhadap anemometer standar maksimal 

2,95% dengan rata-rata error  1,85%. 

B. Landasan Teori 

1. Anemometer 

 Anemometer adalah sebuah 

perangkat yang digunakan untuk mengukur 
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kecepatan angin. Istilah ini berasal dari kata 

yunani yaitu anemos yang memiliki arti 

angin. Pada saat angin bertiup mengenai 

baling-baling atau cup yang terdapat pada 

anemometer akan bergerak. Makin besar 

kecepatan angin yang mengenai baling-baling 

atau cup anemometer makin cepat pula 

baling-baling atau cup anemometer berputar 

(Hidayat, 2015). 

 Anemometer dapat dibagi menjadi 2 

jenis, yaitu: 

a. Velocity anemometer adalah 

anemometer yang mengukur kecepatan 

angin. 

b. Anemometer tekanan adalah 

anemometer yang mengukur tekanan 

angin. 

2. Optocoupler 

Optocoupler adalah suatu piranti yang terdiri 

dari 2 bagian yaitu transmitter dan receiver, 

dan digunakan sebagai saklar elektrik yang 

bekerja secara otomatis (Hidayat, 2015). 

a. Pada transmitter dibangun dari sebuah 

LED infra merah. LED infra merah 

memiliki ketahanan yang lebih baik 

terhadap sinyal tampak. Cahaya yang 

dipancarkan oleh LED infra merah 

memiliki ketahanan yang lebih baik 

terhadap sinyal tampak. Cahaya yang 

dipancarkan oleh LED tersebut tidak 

terlihat oleh mata telanjang. 

b. Pada bagian receiver dibangun dengan 

dasar komponen photodiode. 

Photodiode merupakan suatu transistor 

yang peka terhadap tenaga cahaya. 

Suatu sumber cahaya menghasilkan 

energi panas, begitu pula dengan 

spektrum infra merah. Karena spektrum 

infra merah mempunyai efek panas 

yang lebih besar dari cahaya tampak, 

maka photodiode lebih peka untuk 

menangkap radiasi dari sinar infra 

merah. 

Gambar 1. Bagian Sensor Optocoupler 

(Sumber :Hidayat, 2015) 

3. Liquid Crystal Display (LCD) 

 Liquid Crystal Display (LCD) 

merupakan modul dengan tampilan 16X2 

baris dengan konsumsi daya yang rendah dan 

dilengkapi dengan mikrokontroller sebagai 

pengendali tampilan di LCD. Terdapatnya 

mikrokontroller pada LCD sehingga 

mempermudah kombinasi dengan perangkat 

elektronik lainnya. 

 

Gambar 2. LCD 16X2 

(Sumber :Falintino, 2015) 

4. Relay 

 Relay adalah saklar mekanik yang 

dikontrol secara elektromagnetik. Perubahan 

saklar dari posisi OFF ke ON terjadi pada 

saat induktor yang terdapat pada relay diberi 
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tegangan yang mengakibatkan amatur tuas 

saklar (kontaktor relay) tertarik dan 

mengubah kondisi normally open (NO) 

menjadi normally close (NC) begitu juga 

sebaliknya (Abdul Zulkifli dkk., 2014). 

 
Gambar 3. Relay beserta simbolnya 

(Sumber :Falintino, 2015) 

 

5. Arduino AtMega 2560 

 Arduino secara fisik berbentuk papan 

rangkaian dengan mikrokontroler sebagai 

pusat processing datanya. Arduino banyak 

digunakan pada pengontrolan yang sederhana 

seperti pengontrolan lampu, suhu, dan 

aplikasi-aplikasi lainnya.  

 Arduino merupakan sebuah platform 

physical computing yang bersifat open source 

dan didasarkan pada kesederhanaan 

input/output dan pengembangannya (Hidayat, 

2015). 

 
Gambar 4. Arduino AtMega 2560 

(Sumber :Hidayat, 2015) 

6. Teori Kesalahan Pada Pengukuran dan 

Standar Deviasi  

 Besar kesalahan hasil pengukuran 

tersebut harus dinyatakan dengan angka yang 

dapat menyatakan seberapa besar suatu 

pengukuran yang dilakukan. Besaran ini 

disebut “kesalahan” hasil pengukuran 

(Aprizal dan Rozeff Pramana, 2015). Dengan 

demikian cara penulisan hasil pengukuran 

dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Pengukuran tunggal dimana hasil 

pengukuran ditulis sebagai X ± ΔX 

a. Kesalahan dari hasil pengukuran 

(ΔX) ditetapkan setengah dari nilai 

skala terkecil (least count) yang 

terdapat pada alat ukurnya. 

b. Harga pengukuran harus ditaksir 

secara teliti sampai sepersepuluh 

bagian dari skala terkecil yang ada 

pada alat yang dipergunakan (ΔX). 

2. Pengukuran berulang yang dapat 

dituliskan sebagai X ± ΔX 

a. Besaran yang diukur secara langsung 

Nilai yang dianggap terbaik diukur secara 

langsung adalah nilai rata – rata aritmatik dari 

masing – masing nilai yang terukur. Misalnya 

suatu besaran X yang diukur sebanyak n kali 

dengan nilai terukur X1, X2, X3,...Xn maka 

nilai rata – rata aritmatik ditulis sebagai : 

  
   

 
 x 100%     (1) 

ΔX adalah taksiran ketidaktentuan dari 

pengukuran atau disebut juga sebagai deviasi 

hasil pengukuran. Untuk menyatakan ΔX 

dapat dipakai : 

1. Deviasi rata – rata, D : ΔX= 
∑|   |

 
 x 

100%  (2) 

Dengan|  |=|     ̅| 

2. Deviasi standar, S : ΔX =Sd= 

1

)( 2




n

xx
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III. METODE PERANCANGAN 

1. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem monitoring 

kecepatan dan arah angin laut untuk sistem 

kepelabuhanan ini dapat dibagi atas tiga 

perangkat utama, yaitu sensor, controller dan 

monitoring: 

 
Gambar 5. Blok Diagram Sistem Kerja Alat 

      Pengukuran Kecepatan dan  

      Arah Angin. 

2. Perancangan Sensor Kecepatan 

Angin 

 Perancangan sensor kecepatan 

menggunakan optocoupler yang dikopel 

piringan dan cup baling-baling. Gambar 6 

merupakan gambar rangkaian optocoupler: 

 
Gambar 6. Rangkaian optocoupler 

 
Gambar 7. Pemasangan Sensor Kecepatan 

 Piringan berdiameter 12.74 cm dan 

dilubangi 20 lubang dengan jarak 18
o
 untuk 

digunakan sebagai penghitung perputaran 

kecepatan angin. Untuk mengetahui jarak 

perputaran digunakan rumus keliling 

lingkaran. Berikut merupakan rumus keliling 

lingkaran: 

                            

Dimana:  K = Keliling lingkaran 

    = 3.14 atau  
  

 
  

  D = Diameter lingkaran 

 Berikut merupakan rumus yang 

digunakan untuk mengetahui jarak antar 

lubang: 

  
 

 
 
      

  
           

Dimana:  J = Jarak antar lubang 

  K = Keliling lingkaran 

  n = Jumlah Lubang 

 Hasil dari rumus diatas dapat 

disimpulkan, jika angin bertiup selama 1 

detik dan memutar perangkat sebanyak 2 kali 

maka kecepatan angin tersebut adalah 80 

cm/s. 

    (    )       ⁄  
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3. Perancangan Sensor Arah Angin 

 Perancangan arah angin pada 

perangkat ini menggunakan sirip yang 

dikopel dengan piringan yang diberi 1 lubang 

agar dapat menentukan hembusan arah angin. 

 
Gambar 8. Pemasangan Optocoupler Pada 

Sirip Angin 

 Tata letak 8 sensor optocoupler yang 

dirancang untuk 8 arah angin yaitu: utara, 

timur laut, timur, tenggara, selatan, barat 

daya, barat, barat laut. Dimana letak sensor 

tersebut mengikuti sudut arah mata angin 

sebenarnya. 0
o 

(utara), 45
o
 (timur laut), 90

o 

(timur), 135
o
 (tenggara), 180

o
 (selatan), 225

o
 

(barat daya), 270
o
 (barat), 315

o
 (barat laut). 

 

4. Rangkaian Schmitt Trigger 

 Rangkaian Scmitt Trigger pada 

perangkat ini berfungsi memperjelas output 

keluaran dari optocoupler agar dapat diproses 

dan dikonversikan di arduino. Gambar 9 

menunjukkan rangkaian Schmitt trigger: 

 
Gambar 9. Rangkain Schmitt Trigger 

 Rangkaian Schmitt Trigger 

menggunakan IC 74LS14 yang memiliki 14 

pin, dimana 6 pin sebagai input, 6 pin sebagai 

output,  1 pin vcc dan 1 pin ground. 

 

IV. HASIL PENGUJIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. HASIL PENGUJIAN 

Pengujian pengukuran kecepatan 

angin dan arah angin dilakukan di Pelabuhan 

Desa Berakit dan menggunakan Anemometer 

Model: AM-4221. Pengukuran ini  

menggabungkan semua rangkaian menjadi 

satu sistem yang terdiri dari rangkaian power 

supply, modul Arduino, rangkaian sensor 

kecepatan angin dan rangkaian sensor arah 

angin. Perangkat ini bekerja dan dapat 

menampilkan kecepatan dan arah angin laut 

secara bersamaan. 
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Tabel 3. Hasil Pengujian Perangkat 

 

Hasil pengujian data pada tabel 3, 

perangkat rancangan dapat bekerja dengan 

baik. Perangkat memiliki nilai yang berbeda 

setiap waktunya dikarenakan material yang 

digunakan penulis masih tergolong material 

berat yaitu bush yang merupakan spare part 

sepeda motor, tiang yang terbuat dari bahan 

alumunium, dan desain cup baling-baling 

yang tidak sama antara perangkat penulis dan 

anemometer komersial. Gesekan antara 

piringan dan sensor menjadi salah satu 

perbedaan nilai kecepatan angin, karena 

desain piringan yang masih manual dan tidak 

presisi yang mengakibatkan terjadi hambatan 

pada perputaran. Pembacaan kecepatan angin 

diambil nilai 2 digit dibelakang koma, 

sedangkan anemometer pembanding 1 digit 

dibelakang koma. 

 

B. PEMBAHASAN 

Proses pembacaan nilai kecepatan 

angin dan arah angin di lakukan setiap 5 

menit. Nilai kecepatan angin dan arah angin 

selalu berubah  tergantung dari pergerakan 

angin yang ada di pelabuhan, rangkaian 

schimit trigger dan sensor optocoupler, 

output yang di keluarakan berupa tegangan 

yang berbentuk pulsa, tegangan inilah yang di 

masukkan sebagi input pada port digital 

Arduino. Nilai tersebut nantinya akan di 

proses dan dikalkulasi pada Arduino. Pada 

sensor arah angin di gunakan delapan sensor 

optocoupler yang menunjukkan arah 

pergerakan angin. Sitem rangkaian ini 

bekerja jika salah satu sensor optocoupler 

aktif data yang akan tampil berupa arah 

angin. Sensor arah angin harus dikalibrasi 

letak posisi arah  sensor terlebih dahulu 

ketika perangkat digunakan, kalibrasi 

perangkat ini berdasarkan kompas. Kalibrasi 

ini bertujuan agar arah angin dapat terbaca 

sesuai pergerakan yang terjadi. 

Tabel 4. Hasil Pengujian dan Nilai 

   Persentase Kesalahan Perangkat 

 

 Pengolahan data menggunakan dua 

metode dalam mencari nilai persentase error 

dan nilai kesalah pengukuran alat terhadap 

data anemometer komersial. Metode yang di 

gunakan adalah metode kesalahan relatif dan 

standar Deviasi. 
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1. Metode Standar Deviasi 

 Metode ini digunakan untuk mencari 

seberapa jauh nilai kesalahan pengukuran 

pada rancangan perangkat yang dirancang. 

Maka : 

Nilai rata-rata pada tabel 4.  

x  = 
     

  
      = 4,46 

Tabel 5. Perhitungan Data Pengukuran 

 

s =  
1

)( 2




n

xx
   =    ̅ =   

)197(97

72,16


  =  1741667,0     = 

0,417 

Nilai persentase kesalahan. dapat dihitung 

menggunakan nilai maksimum = 5,21 – 0,417 

=  4,793 m/s dan nilai minimum = 1,89 – 

0,417 = 1,473 m/s. 

Persentase nilai kesalahan dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut : 

           % Kesalahan  =    
     

    
    x100%  = 

0,35%  

 Hasil pengolahan data persentase 

kesalahan dapat disimpulkan bahwa pada 

perancangan perangkat yang dirancang 

memiliki nilai persentase kesalahan sebesar 

0,35% . 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Kecepatan dan arah angin dapat 

dirancang dengan Arduino dan peralatan 

tambahan lainnya dengan sensor 

optocoupler. Hasil perancangan ini 

mempunyai nilai kesalahan 0,35% 

dibandingkan dengan data anemometer 

model: AM-4221. 

2. Hasil pengukuran didapatkan nilai 

minimum dan maksimum dengan nilai 

deviasi 0,417, dengan nilai maksimum 

4,793 m/s dan nilai minimum 1,473 m/s. 

3. Pembacaan sensor arah masih 

diperlukan kompas sebagai kalibrasi 

arah angin. Dikarenakan sensor arah 

memiliki arah sesuai mata angin, 

sehingga dapat menentukan arah angin 

sesuai gerak arah angin di laut. 

 

B. SARAN 

1. Diperlukan penelitian untuk mengurangi 

penggunaan kabel serial sehingga dapat 

memonitoring kecepatan angin dan arah 

angin dari luar wilayah pelabuhan. Hal 

ini dapat di lakukan dengan 

pemanfaatan sistem mobile phone via 

seluler ataupun penggunaan jaringan 

wireless dengan menggunakan peralatan 

transmitter dan receiver data. 

2. Diperlukan penelitian yang lebih 

kompleks dalam hal pengontrollan 

parameter-parameter yang di perlukan 
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seperti pengukuran kecepatan arus, arah 

arus, tinggi gelombang, kecepatan 

gelombang, kelembaban udara,  dan 

suhu udara dalam pengukuran 

khususnya di pelabuhan. 

3. Menambahkan sistem penyimpanan 

data pada perangkat pengukuran 

kecepatan angin dan arah angin. 
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