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ABSTRAK 

Kekurangan daya listrik merupakan salah satu sarana yang dapat 

menghambat perkembangan di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yaitu 

Tanjungpinang. Solusi yang dapat dilakukan ialah Interkoneksi antara pulau 

Batam dan pulau Bintan melalui kabel bawah laut. Pemantauan kabel tersebut 

saat ini dilakukan secara manual yaitu dengan menugaskan seseorang untuk 

menyelam mengamatinya. Tujuan penelitian ini adalah merancang perangkat 

pemantauan untuk memudahkan dalam pemantauan atau me-monitoring kabel 

interkoneksi bawah laut dan lebih efisien dari segi keselamatan. Pemantauan 

dilakukan menggunakan kamera MJX C4005 FPV yang dipasang dengan 

pembungkus kedap air yang dipadukan dengan perangkat penggerak serta 

pendukung lainnya. Prototype perangkat pemantauan kabel bawah laut dapat 

digunakan sebagai perangkat pemantauan yang telah di uji dalam penelitian. 

Kata Kunci : Pemantauan,  Kabel Bawah Laut, Interkoneksi. 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Krisis listrik atau 

kekurangan daya listrik bukan hal 

baru di Indonesia. Kekurangan 

daya listrik merupakan salah satu 

sarana yang dapat menghambat 

perkembangan suatu daerah, 

salah satunya  di ibu kota 

Provinsi Kepulauan Riau yaitu 

Tanjungpinang. Dengan 

pertumbuhan penduduk yang 

semakin meningkat dan belum 

tercukupi daya listrik yang 

tersedia menjadi permasalahan 

utama bagi pembangunan suatu 

daerah. 

Saat ini daya listrik yang 

dimiliki PLN kota 

Tanjungpinang yaitu sebesar 51 

MW dan untuk beban puncak 

yang terjadi di ibu kota provinsi 

Tanjungpinang ialah sebesar 57 

MW, berbagai upaya dilakukan 

oleh pihak PLN salah satunya 

dengan melakukan pemadaman 

bergilir, namun hal tersebut tidak 

efektif untuk menangani 

permasalahan listrik yang ada. 

Selama ini PLN telah melakukan 

interkoneksi dari PLTD air raja 

dan PLTD suka berenang untuk 

mengatasi masalah tersebut 

hanyalah solusi sementara. 
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Dibutuhkan solusi lainnya untuk 

mengatasi permasalah listrik 

yaitu  interkoneksi antara pulau 

Batam dan pulau Bintan, hal ini 

karena pulau Batam sebagai 

kawasan industri di Provinsi 

Kepulauan Riau dan  memiliki 

stock daya yang cukup untuk 

menyuplai daya listrik ke pulau 

Bintan. (sumber: pln rayon bintan 

center) 

Interkoneksi antara pulau 

Batam dan pulau Bintan 

dilakukan melalui kabel bawah 

laut tentunya memerlukan biaya 

yang mahal. Pemantauan kabel-

kabel tersebut saat ini dilakukan 

secara manual yaitu dengan 

menugaskan seseorang untuk 

menyelam mengamatinya. 

Wilayah perairan yang ramai 

dilintasi kapal-kapal besar dan 

keadaan laut yang tidak bisa 

diprediksi, hal tersebut sangat 

berbahaya bagi penyelam 

tersebut. 

Dari latar belakang 

permasalahan tersebut penulis 

mencoba merancang suatu 

perangkat yang dapat digunakan 

untuk pemantauan kabel 

interkoneksi bawah laut tersebut 

yang efektif dan dapat 

mengurangi bahaya bagi personil 

di lapangan. 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di 

atas maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang 

prototype perangkat 

pemantauan interkoneksi 

kabel bawah laut. 

2. Bagaimana mengontrol 

prototype perangkat 

pemantauan interkoneksi 

kabel bawah laut dari 

permukaan air. 

3. Bagaimana merancang 

monitoring prototype 

perangkat pemantauan 

interkoneksi kabel bawah 

laut. 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari Penelitian ini ialah  

1) Mengontrol perangkat 

pemantauan kabel bawah laut 

dari permukaan air dengan 

pengontrolan jarak jauh. 

2) Merancang monitoring 

prototype pengontrolan kabel 

bawah laut dengan 

menggunakan kamera sebagai 

media pemantauan. 

3) Mengetahui seberapa efektif 

penggunaan prototype 

perangkat pemantauan 

Interkoneksi kabel bawah 

laut. 

 

D. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan 

penelitian dan memperjelas 

penyelesaian sehingga mudah 

dipahami dan penyusunannya 

lebih terarah, maka dilakukan 

pembatasan masalah sebagai 

berikut :  

1) Perangkat yang dirancang 

berbasis Arduino Nano 

sebagai media pengolah data 

atau pemroses data. 

2) Alat penggerak menggunakan 

motor DC dengan kedalaman 

menyelam ±1meter dan 

beroperasi selama 15 menit. 

3) Perangkat pemantauan pada 

prototype menggunakan 
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kamera MJX C4005 FPV 

yang merupakan kamera 

pabrikan yang tersedia di 

pasaran dengan tegangan 

yang bersumber dari 

prototype adalah baterai  11,9 

volt. 

4) Perangkat menggunakan 

joystick pabrikan yang 

tersedia dipasaran dengan 

frekuensi 24 MHz dan 

penelitian dilakukan didalam 

wadah air serta hasil 

pemantauan berupa tampilan 

visual pada smartphone. 

 

E. Manfaat Penelitian  

 

1) Dapat merancang prototype 

perangkat  pemantauan kabel 

bawah laut yang efektif dan 

mudah digunakan di lapangan 

sehingga dapat dipergunakan 

oleh perusahan penyedia 

listrik baik PLN maupun 

swasta. 

2) Dapat memantau kabel 

bawah laut tanpa harus 

menyelam dan dapat 

mengurangi biaya perawatan. 

3) Penelitian ini diharapkan 

dapat menambah wawasan 

dalam dunia Telekomunikasi 

dan Elektronika khususnya 

pada dunia maritim. 

4) Peneliti berharap dapat 

dijadikan refrensi bagi rekan- 

rekan yang nantinya akan 

meneliti atau membuat suatu 

rancang bangun teknologi 

maritim kepada rekan - rekan 

mahasiswa/i fakultas teknik 

Universitas Maritim Raja Ali 

Haji dalam bidang 

elektronika (arus lemah).  

5) Dapat mengurangi resiko 

bagi petugas yang melakukan 

pemantauan interkoneksi 

kabel bawah laut. 

II. LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa kajian penelitian 

yang sudah dilakukan peneliti - 

peneliti sebelumnya yang berkaitan 

dengan pemantauan bawah laut di 

antaranya penelitian yang dilakukan 

oleh Stefanus Wijaya, 2010. 

Pemodelan Sistem HVDC Melalui 

Kabel Bawah Laut Untuk 

Interkoneksi Pulau 2010 Sumatera 

dan Peninsular (Malaysia)  menuju 

Asean Grid 2010-2015. Sistem 

transmisi yang akan digunakan untuk 

interkoneksi Sumatera – Peninsular 

(Malaysia) adalah sistem transmisi 

HVDC dengan konfigurasi 

monopolar dengan kapasitas 

maksimal 1000MW. Sistem 

transmisi tersebut menggunakan 

tegangan 500kV. Pemodelan stasiun 

HVDC yang digunakan adalah 

dengan menggunakan komponen-

komponen seperti filter AC, stasiun 

konverter yang berisi 

rectifier/inverter, smoothing reactor, 

dan kabel/konduktor. Sistem HVDC 

ini menggunakan tegangan 511 kV 

dengan kapasitas daya kirim sebesar 

1000MW. Sistem transmisi tersebut 

dipilih dengan alasan ekonomi dan 

teknis. Telah diketahui bahwa 

pembangunan sebuah stasiun HVDC 

dengan kapasitas 1000 MW untuk 

panjang transmisi sebesar 111.03 km 

membutuhkan biaya yang lebih 

banyak apabila dibandingkan dengan 

HVAC.  

Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Rizky Maulana dan 

Rozeff Pramana, 2013, yaitu aplikasi 
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pengamatan bawah laut 

menggunakan webcam. Penelitian 

yang dilakukan oleh Rizky 

merupakan system surveillance 

camera bawah laut yang digunakan 

untuk melihat kondisi lingkungan 

bawah laut. Data pada penelitian ini 

berupa tampilan visual hasil dari 

tangkapan kamera webcam yang 

telah dirancang agar dapat 

mengambil gambar di bawah laut 

dan melihat lingkungan bawah laut.  

Penelitian berikutnya Made 

Santo Gitakarma, dkk, 2014. 

Rancangan prototype robot alat 

monitor dan observasi bawah air 

(AMOBA) berbasis ROV (remotely 

operated vehicle) yang mampu 

bergerak di dalam air. ROV 

merupakan robot bawah air yang 

didukung oleh perangkat kendali 

dalam pengoperasiannya 

dikendalikan oleh operator. Pada 

penelitian ini dikembangkan 

prototype ROV yang mampu 

bernavigasi di bawah air dengan 

kendali berbasis mikrokontroller dari 

permukaan air menggunakan kabel 

15m dan beberapa aktuator dengan 

propellernya dari pompa air. Pompa 

air yang digunakan sebanyak 8 buah 

(2 buah pompa untuk belok kiri, 2 

buah pompa untuk belok kanan, 2 

buah pompa untuk maju ke depan, 

dan 2 buah pompa untuk naik ke 

atas). Robot AMOBA yang 

dikembangkan dilengkapi dengan IP 

Camera yang dapat dikendalikan 

untuk menampilkan visual bawah air 

dan dapat diputar sepanjang 120
0
 

(kiri, kanan, atas, dan bawah). 

 

B. Dasar Teori 

1. Kabel Laut 

Adapun jenis kabel yang 

digunakan untuk bawah laut adalah 

jenis kabel berdasarkan isolasi: 

1) Kabel laut berisolasi kertas 

diimpregnansi 

2) Kabel laut berisolasi minyak 

3) Kabel laut berisolasi gas 

4) Kabel laut dengan isolasi 

XLPE/PE 

Untuk transmisi tegangan ekstra 

tinggi biasanya dipakai kabel laut 

dengan isolasi kertas di 

impregnansi dan kabel laut 

berisolasi minyak. (Edi Sahril, 

2012). 

 
Gambar 2.1 Kabel laut jenis light 

(Sumber: Edi  Sahril, 2012) 

 

1. Arduino  

a. Pengertian 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 ke perangkat seperti 

komputer. (Feri Djuandi, 2011). 

 

b.   Motor DC 

Motor DC adalah perangkat 

mesin pertama yang 

mengkonversikan  besaran listrik 

menjadi besaran mekanik. 

Putaran dan torsi pada motor DC 

dihasilkan dari gaya tarik-

menarik dan gaya dorong yang 

dihasilkan oleh medan magnetik 
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pada motor DC tersebut. 

(Sumardi, 2013). 

 
Gambar 2.11 Motor DC Sederhana 

(Sumber: Sumardi, 2013) 

 

3. Driver Motor Dc 

Driver motor DC digunakan 

sebagai gerak dari pada motor 

DC agar motor DC dapat 

berputar searah jarum jam atau 

berlawanan. Ini dikarenakan 

polaritas yang dapat diatur oleh 

driver motor melalui nilai logika 

yang dihasilkan oleh 

mikrokontoler. (Budi, 2003). 

Driver motor DC ini 

menggunakan rangkaian H-

Bridge driver yang menggunakan 

Transistor mosfet IRF 530, untuk 

masing-masing driver 

dihubungkan dengan satu motor 

DC. Dalam setiap motor DC, 

transistor-transistor mosfet IRF 

530 tersebut yang dapat mengatur 

pergerakkan motor DC. (Budi, 

2003). 

 

 
 

Gambar 2.13 Rangkaian H-Bridge 

driver motor DC 

(Sumber: 

www.innovativeelectronics.com) 

 

 

 

4. Remote Control / Radio 

Kontrol 

 

Remote Control adalah suatu 

sistem pengendalian dengan 

menggunakan gelombang radio. 

Sistem kendali jarak jauh yang 

digunakan untuk mengendalikan 

pesawat terbang, helikopter, 

roket, maupun mobil-mobilan 

adalah contoh yang sederhana 

dari sistem pengendalian dengan 

menggunakan gelombang radio. 

Berbeda dengan sistem remote 

control untuk alarm mobil atau 

untuk pengatur televisi yang 

umumnya menggunakan tombol 

tekan sebagai input 

pengendaliannya, sistem kendali 

radio atau yang selanjutnya 

disebut remote control ini lebih 

banyak menggunakan 

potensiometer sebagai inputnya. 

(Datong, 2010). 

 

 
 

Gambar 2.14 Contoh Remote 

Control 

(Sumber: Datong, 2010) 

 

5. Kamera 

Kamera adalah alat untuk 

mengakuisisi citra digital. Citra 

digital yang ditangkap oleh 

kamera tersebut dapat diproses 

sehingga didapatkan banyak 

parameter yang dibutuhkan oleh 

http://www.innovativeelectronics.com/
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sistem pengendalian robot, 

diantaranya parameter posisi, 

parameter bentuk, bahkan 

parameter kecepatan. (Lasti, 

2008). 

Kamera adalah alat untuk 

menangkap gelombang cahaya 

yang dipantulkan oleh obyek, 

sehingga obyek tersebut dapat 

dipetakan dalam bentuk citra. 

Pada kamera digital citra yang 

dihasilkan merupakan citra 

dalam bentuk digital. Secara 

umum kamera digital terdiri dari 

lensa, sensor cahaya, dan 

digitizer seperti yang 

diperlihatkan pada gambar 2.15. 

(Lasti, 2008). 

Lensa pada kamera berguna 

untuk memfokuskan cahaya 

yang diterima sehingga tepat 

mengenai bidang sensor cahaya. 

Sensor cahaya yang terdapat 

pada kamera merupakan 

kumpulan dari banyak sensor 

cahaya (phototransistor / 

photodiode) yang disusun dalam 

bentuk matrik. Sinyal analog 

yang dihasilkan oleh sensor lalu 

dikonversikan ke dalam bentuk 

digital oleh digitizer sehingga 

sinyal digital inilah yang 

dihasilkan oleh kamera digital. 

(Lasti, 2008). 

 

 
Gambar 2.16 Kamera Digital.  

(Sumber: Lasti, 2008) 

 

 

III. METODOLOGI 

PERANCANGAN 

PERANGKAT 

 

Pada bab ini akan menjabarkan 

metode perancangan perangkat 

pemantauan kabel bawah laut yaitu 

berupa perancangan sistem, 

perancangan perangkat keras dan 

flowchat penelitian. Hal ini 

dilakukan agar penelitian terarah 

sehingga hasil yang diharapkan 

sesuai dengan hasil akhir. 

 

A. Bahan dan perlatan yang di 

perlukan 

 

Tabel. 3.1 Spesifikasi bahan yang 

digunakan 

 
Peralatan tambahan yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Obeng       

2. Solder/timah solder    

3. Bor       

4. Baut/mur  

5. Gunting 

6. Tang potong 

7. Lem  
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B. Perancangan Sistem 

 
Gambar 3.2 Blok Diagram 

Perancangan Perangkat Sistem 

 

  Blok diagram perancangan 

perangkat sistem di atas merupakan 

perangkat keras (hardware) yang 

terdiri dari bagian input, bagian 

pemroses, dan bagian output. Namun 

untuk menunjang perangkat-

perangkat keras pada perangkat yang 

dirancang terdapat juga perangkat-

perangkat pendukung seperti driver 

motor dan baterai.  

 

C. Cara Kerja Perangkat 

Prinsip kerja perangkat ini 

ialah perangkat atau alat akan 

bergerak ketika user menggerakan 

atau mengoperasikan remote control 

dengan mengarahkan joystick pada 

remote control ke arah maju – 

mundur, atas – bawah dan kanan – 

kiri. Pada dasarnya alat ini akan 

bergerak ketika mendapat sinyal dari 

remote control akan di terima oleh 

reciver yang berada pada perangkat, 

kemudian sinyal yang di dapati 

reciver akan diteruskan dan diolah 

oleh Arduino. Motor DC akan 

melakukan perintah yang telah di 

program seperti maju maupun 

mundur di dalam air. Pemantauan 

dilakukan dengan menggunakan 

kamera yang langsung dapat 

terhubung dengan handphone yang 

tampilannya dapat dilihat secara live 

oleh user. 

 

 

 
Gambar 3.3 Instalasi Perancangan 

Hardware 

1. Perancangan Pembungkus 

Perancangan perangkat keras 

merupakan perancangan yang sangat 

di butuhkan dalam penelitian 

pemantauan interkoneksi kabel PLN 

bawah laut. Mengingat perangkat ini 

harus masuk kedalam air sehingga 

dibutuhkan perancangan perangkat 

keras yang semaksimal mungkin. 

Pada perancangan perangkat 

menggunakan pembungkus kedap air 

yang dirancang seperti pada gambar 

dibawah ini. 

 

 
Gambar 3.9 Perancangan 

Pembungkus Tampak Atas 

 

Perancangan terlihat bagian 

atas pembungkus dan 4 buah motor 

DC. Pada bagian ini pembungkus 

bagian atas merupakan tutup 

pembungkus yang dapat di buka dan 

di tutup kembali sehingga 

pembungkus bersifat portable. 

Pembungkus prototype ini terbuat 

dari plastik jenis PVC. 
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Perancangan tampak samping 

dapat terlihat 2 buah motor DC yang 

mampu untuk menggerakan 

perangkat. 

 

 
 

 

Gambar 3.10 Perangkat Tampak 

Samping kiri dan kanan 

 

Pada gambar 3.10 peneliti 

merancang motor 2 buah motor DC 

yang dapat menggerakan maju-

mundur serta atas-bawah. 

Perancangan ini dimaksudkan agar 

pengendalian lebih mudah dan sangat 

efisien.  

 

Perancangan tampak bawah 

merupakan perancangan perangkat 

pada sisi bawah. 

 

 
Gambar 3.11 Perangkat Tampak 

Bawah 

 

Pada tampak bawah didesain 

2 pondasi dari wadah portable yang 

digunakan pada perangkat ini. 

Pondasi sendiri dimaksudkan untuk 

menghindari motor DC langsung 

terkena dasar laut karena dapat 

mengakibatkan kerusakan pada 

motor nya. 
 

IV. PENGUJIAN PERANGKAT   

      DAN PEMBAHASAN  

 

1. Pengujian Perangkat 

Keseluruhan 

Pengujian perngkat 

keseluruhan diperlukan untuk 

melihat kemampuan kerja perangkat 

rancangan ini bekerja sesuai yang 

diharapkan. 

 

 
 

Gambar. 4.7 Pengujian 

Perangkat Keseluruhan 

 

Pengujian perangkat 

keseluruhan merupakan pengujian 

keseluruhan komponen dan program 

yang terdapat pada perangkat. 

Pengujian pada perangkat ini 

dilakukan  di permukaan lantai 

terlebih dahulu.  Pengujian berupa 
pengujian penggerakan perangkat 

tersebut dalam hal ini motor bekerja. 

Motor DC mampu bekerja setelah 

peneliti melakukan kontrol dari 

remote control, dan secara 

keseluruhan perangkat sudah bekerja 

sesuai fungsi dan bekerja sesuai 

harapan.  

Pengujian selanjutnya 

dilakukan pada bak yang terdapat air. 

Hal ini perlu dilakukan untuk 

mengetahui apakah rancangan 

perangkat yang dilakukan peneliti 

tahan air / waterproof  dan dapat 

bekerja dalam air. Setelah perangkat 

dimasukan kedalam wadah, 

Perangkat saat 

menyelam  



 

9 
 

perangkat tahan air dan dapat 

berfungsi serta bekerja dengan baik 

dalam air dan pemantauan dapat 

dilakukan menggunakan smartphone 

berupa tampilan visual. 

 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Kamera 

Dalam Air 

 

 
 

 
Gambar 4.6 Data hasil pengujian 

dikedalaman yang berbeda 

 

Dari hasil penguijian kamera 

dapat dilihat bahwa ketika kamera 

berada dikedalaman 1-30 cm kondisi 

kamera masih baik / hasil yang 

didapati kamera masih baik. Namun 

ketika di kedalaman 31-60 cm 

gambar hasil tangkapan kamera 

terputus karena sinyal yang di 

pancarkan ke android mulai melemah 

dan ketika dikedalaman 61-100 cm 

kondisi kamera tidak terkoneksi 

karena sinyal mulai hilang. 

 

A. Pembahasan 

1. Pemantauan 

Monitoring merupakan hal 

utama dalam penelitian ini sesuai 

dengan judul penelitian yang 

dilakukan. Monitoring hanya dapat 

dilakukan apabila gambar yang di 

ambil kamera dikirimkan ke 

perangkat android.  Monitoring yang 

dilakukan peneliti ialah 

menggunakan kamera MJX C4005 

FPV yang mampu memonitoring 

tanpa kabel dan kamera ini dapat 

mengambil gambar / video secara 

real time sehingga kamera ini sangat 

efisien dalam melakukan monitoring. 

 

Pada perangkat, kamera 

digunakan sebagai media 

pemantauan kabel inter koneksi 

bawah laut yang biasa dilakukan 

secara manual yaitu dengan 

memerintahkan seseorang melakukan 

penyelaman dan melakukan 

pemantauan secara manual, hal ini 

kurang efektif dan dapat 

membahayakan penyelam tersebut. 

Namun perangkat monitoring ini 

masih dalam prototype, sehingga 

pemantauan masih dilakukan dengan 

kedalaman 1-100 cm. 

 

Pada penelitian ini sudah 

dilakukan pengujian perangkat 

secara langsung dan saat dimasukan 

kedalam air kamera mampu 

menangkap segala objek yang berada 

di dalam air dan perangkat ini sudah 

mampu melakukan pemantauan 

karena hasil tangkapan objek kamera 

sudah dapat dilihat pada smartphone 

peneliti namun dalam kamera 

memiliki keterbatasan melihat dari 

hasil pengujian kamera didapati 

kamera hanya mampu pada 

kedalaman 1 cm hingga 60 cm dari 

hasil pengujian kamera pemantauan 

yang dilakukan peneliti telah berhasil 

dan dapat digunakan sebagai media 

pemantauan interkoneksi bawah laut. 
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2. Pengontrolan 

Dalam hal me-monitoring 

tentu membutuhkan sistem control 

sebagai penunjang untuk 

mendapatkan data yang diharapkan. 

Pengontrolan terdiri dari beberapa 

perangkat elektronika seperti  remote 

control, reciver remote control,  

Arduino Nano, driver motor, dan 

motor DC. 

 

Remote control berfungsi 

sebagai media untuk memberikan 

perintah-perintah terhadap motor 

agar dapat bergerak sesuai perintah 

yang diberikan user dengan 

menggerakan stik apada remote 

control. Perangkat elektronika 

remote control membutuhkan reciver 

remote control yang merupakan 

komponen yang berfungsi untuk 

menerima sinyal pancar dari remote 

control yang nantinya akan di olah 

data dan di proses oleh Arduino 

Nano. 

 

Arduino Nano merupakan 

mikrokontroler yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai 

pemroses perintah-perintah yang 

telah di program yang nantinya 

output akan di teruskan ke driver 

motor. 

 

Driver motor merupakan 

suatu rangkaian untuk menggerakan 

motor DC sesuai dengan putaran 

yang di inginkan dan nantinya akan 

di teruskan ke motor DC, motor DC 

merupakan perangkat penggerak 

dalam penelitian ini. Motor DC 

berfungsi untuk menggerakan 

perangkat didalam air. Gerak yang 

dihasilkan motor DC ialah 

menggerakan Perangkat Ke arah 

Atas – Bawah , Kanan – Kiri, dan 

Maju – Mundur sehingga perangkat 

mampu bergerak sesuai harapan. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Pada penelitian prototype 

pemantauan interkoneksi kabel 

bawah laut dapat dirancang 

menggunakan pembungkus 

kedap air sehingga dapat 

digunakan di dalam air dengan 

kedalaman ± 1m. 

2. Monitoring dapat dilakukan 

menggunakan kamera MJX 

C4005 FPV sehingga gambar 

dapat dilihat secara real time 

pada perangkat android. 

3. Pengontrolan menggunakan 

remote control dan 

menggunakan Arduino Nano 

sebagai pemroses program, 

sebagai perangkat penggerak 

menggunakan motor DC kedap 

air sehingga dapat di aplikasikan 

dalam air. 

 

B. Saran 

1. Dapat menggunakan wadah 

waterproof  yang lebih baik lagi. 

2. Penggunaan motor DC kedap air 

yang mampu bertahan pada 

tekanan air maksimal. 

3. Pemantauan dapat tampil pada 

website atau monitor agar lebih 

maksimal. 

4. Dapat menggunakan remote 

control dengan jarak yang jauh. 

5. Perangkat dapat kembali ke asal, 

setelah kehilangan koneksi. 
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