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ABSTRAK
Hempasan ombak air laut dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap lingkungan di
sekitar pantai. Mengetahui besarnya hempasan ombak sangat diperlukan untuk mencegah
dampak buruk dari ombak tersebut. Penelitian ini dirancang alat ukur hempasan ombak air
laut menggunakan sensor Load Cell tipe C2G1-25-N. Pemilihan perangkat yang tepat
menjadi fokus dalam penelitian ini. Mengukur perubahan hempasan digunakan panel sensor.
Apabila kondisi hempasan tidak seimbang, maka mengakibatkan terjadinya beda potensial
yang mempengaruhi nilai tegangan output. Alat yang berhasil dirancang belum memiliki
ketahanan terhadap air laut. Metode yang digunakan bersifat simulasi dipercepat. Dari hasil
pengujian diketahui bahwa alat yang dirancang dapat mengukur hempasan hingga 3,66 N/m2.
Hal tersebut disebabkan sensor yang digunakan hanya dikalibrasi sampai dengan beban
sebesar 4 Kg. Data pengukuran dapat digunakan untuk memprediksi besarnya hempasan
ombak minimal (0.5N/m2 ) maksimal (4N/m2)
Kata Kunci : Sensor Load Cell C2G1-25-N, Panel Sensor dan Mekanikal.
1. Latar Belakang
Indonesia sebagai negara yang
sebagian besar wilayahnya adalah lautan
dikenal dengan ombaknya yang menarik
perhatian wisatawan dunia. Begitu banyak
wilayah yang menjadi destinasi favorit
wisatawan mancanegara seperti Bali,
Mentawai dan salah satunya ada di
Kepulauan Riau, yaitu Lagoi. Meskipun
memiliki manfaat, disisi lain ombak air
laut juga dapat menimbulkan kerugian
terhadap lingkungan dan masyarakat,
khususnya masyarakat pinggir pantai.
Ombak yang begitu kuat juga dapat
merusak garis pantai, bangunan di pinggir
pantai, dan lai-lain. Besarnya ombak
sangat mempengaruhi kehidupan yang ada
di sekitar pantai. Banyak penelitian
dilakukan untuk mengkaji masalah ombak

dan gelombang. Penelitin yang dilakukan
Suryadhi, (2013) dengan judul ”
Rancangan bangun alat ukur kecepatan
dan arah arus laut menggunakan
micrikontroler”. Alat ini dapat bekerja
secara kontinyu dalam waktu yang lama.
Data yang ditamilkan dalam bentuk digital
yang mudah dibaca dan. Untuk mengukur
kecepatan arus laut digunakan sensor optik
berupa sepasang pemancar dan penerima
infra merah yang sering disebut
optocoupler. Sensor optik ini membaca
piringan berlubang yang dipasangkan
dengan dikopel pada poros baling-baling.
Banyaknya lubang sangat mempengaruhi
ketelitian pembacaan kecepatan. Untuk
mengukur perubahan arah arus baik
vertikal maupun horizontal digunakan dua
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buah potensiometer. Hasil pembacaan
sensor-sensor dikirim ke mikrokontroller
untuk diproses dan hasilnya ditampilkan di
LCD dan data kecepatan serta arus dapat
disimpan di komputer. Permasalahan yang
dialami, perubahan sudut potensio akan
mempengaruhi nilai resistansi pada arus
vertical dan horizontal, sehingga arah arus
tidak linier.
M. Ishak Jumarang, (2014) Judul
penelitian “ Pembuatan Prototipe Alat
Ukur Ketinggian Air Laut Menggunakan
Sensor
Inframerah
Berbasis
Mikrokontroler Atmega328”. Penelitian
dilakukan membuat prototipe alat untuk
mengukur ketinggian permukaan air laut
berbasis mikrokontroler ATMega328.
Sistem pengukuran berdasarkan prinsip
kerja pelampung dan sensor inframerah
sehingga dapat mengukur ketinggian
permukaan air laut secara langsung.
Instrumen ini dapat merekam hasil
pengukuran ke dalam media penyimpanan
data Multi Media Card (MMC). Penelitian
meliputi proses perancangan, pembuatan
dan pengujian alat. Alat ini dirancang
untuk mengukur ketinggian air laut pada
jarak 15 cm sampai dengan 110 cm dari
sensor. kinerja alat dipengaruhi oleh
kestabilan gerak pelampung.pengujian alat
memiliki nilai akurasi rata-rata sebesar
99,89 %. Permasalahan, peningkatan
radius
pengukuran
sumber
akan
mempengaruhi tegangan output sensor,
sehingga mengakibatkan arus dari sumber
tegangan tidak stabil dan mempengaruhi
hasil pengukuran.
Anugrah Adityayuda, (2012) Judul
penelitian “ Pengukur Faktor Koreksi
Jarak
pada
Instrumen
Motiwali”.
Penelitian yang dilakukan membuat
Instrumen Mobile Tide and Water Level
Instrumen (MOTIWALI) merupakan alat
ukur pasang surut atau level air yang dapat
digunakan untuk pengukuran bersifat
mobile
(bergerak)
maupun
tetap.
Kemampuan tambahan yang dimiliki
MOTIWALI berupa transmisi data

menggunakan GSM atau frekuensi radio
dan dilengkapi dengan sistem alarm (Iqbal
dan Jaya, 2011). Berdasarkan pembagian
alat pengukur pasang surut menurut
Intergovernmental
Oceanographic
Commission (IOC) (2006), MOTIWALI
termasuk kedalam acoustical tide gauges.
Tujuan
dari
penelitian
Anugrah
Adityayuda ini adalah menguji akurasi
instrumen MOTIWALI, menganalisis
pengaruh faktor koreksi suhu dalam
kaitannya dengan penentuan jarak untuk
pengolahan data pasang surut dari
instrumen MOTIWALI, dan menentukan
tipe pasang surut di perairan Pulau
Pramuka secara visual. Hasil dari
penelitian Anugrah Adityayuda ini
menunjukkan
bahwa
untuk
suhu
MOTIWALI sebesar 21,6 ºC, di udara
yang sebenarnya suhu memiliki nilai
sebesar 25,1 ºC. MOTIWALI memiliki
rata-rata akurasi pengukuran sebesar 1,8
cm. Hasil pengukuran lapang yang
dilakukan menunjukkan adanya perbedaan
antara
pengukuran
manual
dan
MOTIWALI
dimana
pengukuran
MOTIWALI memiliki grafik yang lebih
halus dibandingkan dengan pengukuran
manual. Perbedaan ini terjadi karena
MOTIWALI memiliki sampling rate yang
tinggi yaitu setiap 5 menit, sedangkan
manual dilakukan pengukuran setiap 15
menit.
Permasalahan,
pengukuran
motiwali tidak memiliki simetrisasi antara
variable waktu terhadab sumber. Halini
menyebabkan pencatatan data tidak dapat
di definisikan secara linier, sehingga nilai
root mean square error (rmse) tidak baik.
2. Landasan Teori
a. Ombak
Gelombang adalah pergerakan naik
dan turunnya air dengan arah tegak lurus
permukaan air laut yang membentuk
kurva/grafik sinusoidal. Gelombang laut
disebabkan oleh angin. Angin di atas
lautan mentransfer energinya ke perairan,
menyebabkan riak-riak, alun/bukit, dan
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berubah menjadi apa yang kita sebut
sebagai gelombang. (Luthfi Prasetya

c. Seven Segmen Display

Kurniawan, 2014)

b. Load Cell sensor

Gambar 3. Seven Segment Display

Gambar 1. Load Cell Sensor
Load cell adalah alat yang
mengeluarkan signal listrik proporsional
dengan gaya/beban yang diterimanya.
Load cell banyak digunakan pada
timbangan elektronik.

Seven Segment Display dalam
bahasa Indonesia disebut dengan Layar
Tujuh
Segmen,
adalah
komponen
Elektronika yang dapat menampilkan
angka
melalui
kombinasi-kombinasi
segmennya. Seven segmen pada penelitian
ini difungsikan sebagai display untuk
memonitor hasil pegukuran yang terukur.
d. PCB Kontrol

Gambar 4. PCB Kontrol
Gambar 2. Teori Elektrik Load Cell
Load Cell memiliki nilai-nilai
resistansi yang mewakili empat pengukur
regangan. Karena di dalam Load Cell,
resistensi strain gauge semua adalah sama.
Menggunakan Hukum Ohm kita configure
tegangan penurunan pada titik-titik 1 dan
2. Setiap cabang berisi 350Ω + 350Ω =
700Ω Resistansi. Aliran arus di cabang
tersebut dan tegangan cabang dibagi
dengan perlawanan cabang.

Rangkaian PCB ini berfungsi untuk
mempermudah,
memperkecil
dan
merapikan rangkaian kedalam satu
rangkaian, sehingga rangkaia komponen
dapat terlihatrapi dan berfungsi dengan
baik. Dalam rangkaian PCB ini terdapat
beberapa komponen yang masing-masing
berfungsi untuk mengontrol keluara sinyal
yang dihasilkan oleh sensor.
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e. Transformer

Potensiometer (POT) adalah salah
satu
jenis
Resistor
yang
Nilai
Resistansinya dapat diatur sesuai dengan
kebutuhan Rangkaian Elektronika ataupun
kebutuhan pemakainya. Pada rangkaia ini
potensio kitagunakan untuk mengkali brasi
display agar tampilan sebelum melakukan
pengukuran adalah “0”. Potensio yang
digunakan adalah potensio dengan jenis
multitune. Dimana potensio dapat diputar
berkali-kali untuk merobah tahanan yang
ada
g. Konektor

Gambar 5. Transformer
Trafo adalah suatu alat listrik yang
dapat mengubah taraf suatu tegangan AC
ke taraf yang lain. Pada rangkaian ini trafo
yang
digunakan
berfungsi
untuk
menurunkan egangan 220VAC menjadi
tegangan 18VAC, CT, 18VAC.Tegangan
ini digunakan untuk mensuplay tengan
pada power supply. Arus listrik 220V ini
merupakan jenis arus bolak-balik (AC atau
Alternating Current) yang berasal dari
Perusahaan Listrik yaitu PLN. Tegangan
listrik yang dihasilkan oleh PLN pada
umumnya dapat mencapai puluhan hingga
ratusan kilo Volt dan kemudian diturunkan
menjadi 220V seperti yang kita gunakan
sekarang dengan menggunakan sebuah alat
yang dinamakan Transformator.

Konektor
(Connector)
dalam
Teknik
Elektronika
adalah
suatu
komponen
Elektro-Mekanikal
yang
berfungsi untuk menghubungkan satu
rangkaian elektronika ke rangkaian
elektronika lainnya ataupun untuk
menghubungkan suatu perangkat dengan
perangkat lainnya. Pada umumnya,
Konektor terdiri Konektor Plug (male) dan
Konektor Socket (female). Ada dua
macam konektor yang digunakan pada
rangkaian ini, antara lain:
1. Konektor Power

f. Potensio Multitune

Gambar 7. Konektor Power
Supply

Gambar 6. Potensio Multitune
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2. Konektor Sensor (DIN Connector)

Tabel 1. Perangkat penelitian

Gambar 8. Konektor Sensor untuk
Load Cell
3. Metode Perancangan
a. Metode pengumpulan data
Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini menggunakan beberapa
metode yaitu :
1. Studi Literatur, dalam Studi Literatur
berisikan metode pengumpulan data
dan teori-teori yang berhubungan
dengan perangkat yang sedang
dirancang oleh peneliti. Dengan studi
literatur ini peneliti dapat mengetahui
kekurangan dan kelebihan yang telah
dilakukan
oleh
peneliti-peneliti
sebelum nya, sehingga peneliti
mengtahui
apa
yang
harus
dikembangkan dan diperbaiki.
2. Pengujian, metode pengumplan data
dalam pengujian dilakukan dengan
cara menguji perangkat dan komponen
yang digunakan dalam perancangan
alat.
b. Perangkat Penelitian
Perangkat penelitian berpengaruh
terhadap hasil penelitian yang akan
dilakukan. Pemilihan perangkat yang baik
sagat diajurkan untuk mendapatkan hasil
penelitaian yang baik. Adapun perangkat
penelitian yang digunakan pada tabel 1:

c. Gambaran Umum Kerja Sistem
Sistem kerja prototipe alat ukur
hempasan air laut ini mengunakan Load
Cell sebagai sensor. Hempasan ombak
akan disimulasikan oleh curahan air yang
di hempaskan kepanel sensor. Sensor akan
merespon dan mengeluarkan sinyal, sinyal
tersebut akan diproses oleh rangkaian
kontrol pada PCB. Sinyal yang telah
diproses diteruskan ke display. Display
akan menampilakan data pengukuran.
Tampilan data yang muncul pada display
dapat dikalibrasi dengan menggunakan
potensio.

Gambar 9. Blok diagram rangkaian
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d. Flowchart Kerja Peragkat
Flowchart kerja perangkat yang
dirancang
pada
penelitian
ini
mengambarkan proses kerja seperti yang
terlihat pada gambar 12.

Gambar 11. Mekanikal
F. Perancangan Perangkat
1. Perancangan skematik diagram.

Gambar 10. Flowchart
e. Perancangan Mechanik
Perancangan
mekanik
dirancang
menggunakan beberapa material yang
berbeda. Untuk tiang dibuat dengan
menggunakan alumunium batangan kotak
dengan ukuran 40mm x 40mm x 500mm,
seperti yang terlihat pada poin 1. Siku
untuk pemasangan sensor terbuat dari
lempengan besi yang dibengkokan dengan
sudut 450 dega ukuran 2mm x 40mm x
40mm. Panel sensor yang terbuat dari
acrylic yang berukuran 250mm x 250mm
x 5mm. Sedangkan Base terbuat dari plat
besi.

Skematik diagram merupakan
gambaran rangkaian yang akan dibuat
pada rangkaian electronik. Gambar ini
dibuat dengan menggunakan komputer
dengan program Corel X3. Adapun
gambar skematik diagram adalah seperti
terlihat pada gambar. 14.
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b. Fungsi dari blok 2
Pada
blok
kedua
dilakukan
penguatan lanjutan Pada blok 2 sinyal
yang telah di kuatkan oleh IC INA 126
pertama, akan dikuatkan kembali oleh IC
INA126 yang kedua. Dari hasil penguatan
ini barulah sinyal dapat ditampilkan
dengan baik pada seven segment display.
c. Fungsi dari blok 3
Pada blok 3 sinyal yang
ditampilkan pada seven segment dapat di
kali brasi agar tampilan pada display
sebelum melakukan pengukuran dalam
keadaan “0” atau kosong.
d. Fungsi dari blok 4
Blok 4 adalah rangkaian power supply
12VDC yang berfungsi untuk mensuplay
tegangan 12VDC untuk Load Cell sensor.
e. Fungsi dari blok 5
Blok no. 5 adalah blok power supply
5VDC yang berfungsi untuk mensuplay
tegangan 5VDC pada seven segment
display.
f. Fungsi dari blok 6

Gambar 11. Skematik diagram
Pada gambar rangkaian telah terbagi
berdasarkan fungsi pada masing-masing
blok. Adapun fungsi pada masing-masing
blok adalah sebagai berikut:
a. Fungsi dari blok 1.
Rangkainan pada blok nomor 1
adalah untuk menguatkan keluaran sinyal
yang dihasilkan oleh sensor. Sinyal akan
dikuatkan
oleh
sensor,
kemudian
diteruskan ke rangkaian (Blok no. 2)

Blok no. 6 adalah rangkaian power suplay
yang memiliki output tegagan yang
berbeda. Tegangan yang dihasilkan adalah
(+12VDC) dan (-12VDC) Tegangan ini
digunakan
untuk
tegangan
suplay
rangkaian dan juga digunakan untuk
kalibrasi.
2. Perancangan PCB
Perancangan PCB dilakukan dalam
beberapa tahapan, adapun tahapan-tahapan
adalah sebagai berikut:
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1. Perancangan tata letak komponen.
Pada proses ini, tataletak komponen
digambarkan
dengan
menggunakan
komputer dengan aplikasi Corel X3.
Gambar disusun dengan membuat simbolsimbol yang sesuai degan simbol dari
komponen. Gambar simbol yang dibuat
sesuai dengan bentuk dan ukuran dari
komponen tersebut. Ini dimaksutkan agar
dalam
pemasangan
tidak
adalagi
kekeliruan pada rangkaian. Adapun bentuk
tataletak komponen seperti terlihat pada
Gambar15
2. Perancangan Jalur PCB.
Gambar 13. Jalur PCB
Proses ini akan menyesuaikan
dengan rancangan tataletak komponen.
Jalur akan dihubungkan dengan panduan
skematik diagram yang telah dirancang.
Proses ini sangat dibutuhkan ketelitian,
karna jika terjadi kekeliruan maka dapat
dipastikan rangkaian akan bermasalah
nantinya. Adapun bentuk tata letak
komponen seperti terlihat pada Gambar15.

3. Perancangan Wiring Connection
Pada tahapan ini rangkaian yang
sudah dirancang akan di buatkan wiring
connection nya. Proses ini bertujuan untuk
mempermudah dalam meragkai rangkaian
elektronik yang di rancang sebelum nya.
Adapun bentuk rangkaian adalah seperti
yang terlihat pada gambar17.

Gambar 14. Wiring Connection

Gambar 12. Tata letak Komponen

Teknik Elektro UMRAH - 2017

8

4. Perancangan Mekanikal

Gambar 16. Pengujian power supply
12VDC

B. Pengujian Power supply 5VDC

Gambar 15. Model Alat
Perancangan mekanikal bertujuan
untuk mempermudah dalam peletaka
sensor untuk pengambilan data. Pada
mekanikal sensor dipasang sesuai dengan
arah jatuhnya sudut curahan ombak atau
pada alat prototipe ini sudut curahan air
untuk simulasi ombak jatuh.

Pengujian power supply untuk
sensor bertujuan untuk memastikan tegana
yang masuk pada Seven Segmen Disply
adalah benar. Prngujian dilakukan dengan
menggunakan
Multimeter.
Posisi
pengukuran multimeter adalah VDC.
Pengukuran dilakukan pada poin output
power supply.

4. PENGUJIAN DAN ANALISA
Pengujian
dan
pembahasan
dilakukan untuk mengetahui kinerja dari
perangkat yang di rancang secara
keseluruhan. Dalam pengujian akan di
paparkan hasil uji untuk dapat dianalisa
sehingga dapat diketahui kekurangan dan
kelebihan dari prototipe alat ukur
hempasan ombak yang dirancang.

Gambar17. Pengujian Power Supply
5VDC

A. Pengujian Power supply 12 VDC
Pengujian power supply untuk
bertujuan untuk memastikan tegangan
yang masuk pada sensor adalah benar.
Prngujian dilakukan dengan menggunakan
Multimeter. Pengukuran dilakukan pada
output power supply.
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C. Pengujian Power supply DC
(+12VDC) dan (-12VDC) PCB kontrol
suplly dan kalibrasi.
Pengujian power supply untuk PCB
kontrol suplly dan kalibrasi. bertujuan
untuk memastikan teganga yang masuk
pada ragkaian kontrol adalah benar.
Prngujian dilakukan dengan menggunakan
Multimeter. Posisi pengukuran multimeter
adalah VDC. Pengukuran dilakukan pada
poin output power supply.

pembanding. Hasil timbangan seperti yang
terlihat pada Gambar 15.

Gambar 20. Pengujian Timbangan

Gambar 18. Penguian Power Supply
(+12)
E. Kalibrasi alat

Gambar 19. Penguian Power Supply (-12)

Kalibrasi alat dilakukan untuk
memastikan data yang akan dihasilkan alat
telah sesuai dengan beban yang akan
diberikan. Proses kalibrasi dilakukan
dengan pemberian beban yang berfariasi.
Proses kalibrasi seperti terlihat pada
Gambar 16.

VDC

Gambar 21. Kalibrasi
D. Pengujian alat
Pengujian ini bertujuan untuk
memastikan alat dapat bekerja dengan
benar. Pengujian alat dilakukan dengan
memberikan beban pada sensor. Dalam hal
ini beban yang diberikan adalah beban besi
dengan berar yang berfariasi yaitu 1Kg
dan 2 Kg. Untuk memastikan beban
dengan berat yang telah ditentukan, beban
terlebih
dahulu
di
uji
dengan
menggunakan
timbangan
sebagai
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F. Penerapan Alat

G. Analisa

Penerapan alat dilakukan dengan
mesimulasikan
ombak
dengan
menggunakan curahan air. Air yang
dicurahkan dengan menggunakan gayung,
gayung diangkat setinggi 1m dari
pemukaan
lantai.
Kemudian
air
ditumpahkan kepermukaan panel sensor.
Sensor akan menerima gaya dengan
tekanan yang ditampilkan pada seven
segmen display. Pengambilan data dengan
jumlah curah air satu gayung dilakukan
sebanyak tiga kali. Kemudian dilanjutkan
dengan pengambilan data dengan jumlah
curah dua gayung per curah air yang
dicurahkan. Pengambilan data dengan
jumlah debit air dua gayung dilakukan
dengan tiga pengujian. Data yang tercata
pada data seperti terlihat pada Tabel 8.

Setelah melalui proses perancangan
hingga pengujian pada penelitian ini,
diketahui bahwa sensor yang digunakan
memiliki akurasi pembacaan yang baik.
Alat yang dirancang mampu untuk
mengukur hempasan ombak hingga 3,66
N/m2, hal tersebut dikarenakan sensor
yang digunakan hanya dikalibrasi sampai
dengan beban sebesar 4 Kg. Selama
pengujian terdapat beberapa kendala yang
dihadapi yaitu sensor yang digunakan pada
alat belum memiliki ketahanan yang baik
terhadap air.
V. PENUTUP
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai
kesimpukan dan saran dalam dalam
perancangan Prototipe alat ukur hempasan
ombak air laut.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil perancangan dan analisa
yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai
berikut:

Gambar 22. Penerapan Alat

1. Perancangan prototipe alat ukur
hempasan ombak air laut dapat
dilakukan menggunakan load cell
sensor.
2. Data pengukuran digunakan untuk
memprediksi besarnya
hempasan
ombak.
B. Saran

Formulasi
yang
digunakan
untuk
menentukan tegangan output sensor adalah
sebagai berikut:

dimana R1 dan R2 adalah perhitungan
tegangan yang bersifat fariatif.

Penelitian yang dilakukan memerlukan
pengembangkan untuk menjadikan alat ini
menjadi lebih baik. Adapun saran-saran
yang
dapat
diberikan
untuk
mengembangkan rancangan prototipe alat
ukur hempasan ombak air laut ini yaitu:
1. Penggunaan batrai sebagai sumber
power yang dibutuhkan oleh rangkaian,
sihingga alat mudah digunakan, dan
dibawa untuk pengukuran.
Teknik Elektro UMRAH - 2017
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2. Sensor yang digunakan harus dirancang
kedap terhadap air sehingga terhindar dari
short circuit.
3. Dibuatkan modul pemancar dan
penerima untuk memudahkan pembacaan
dan pencatatan data.
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