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ABSTRAK 

Menghindari tubrukan menjadi masalah penting pada sistem transportasi perkapalan. Agar dapat 

menghindari tubrukan telah banyak kajian dilakukan, dan semuanya butuh biaya yang relatif besar. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem alternatif yang lebih sederhana dan ekonomis tetapi mampu 

bekerja untuk mencegah tubrukan pada kapal laut, seperti teknologi canggih yang sudah ada sebelumnya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan sensor ultrasonik sebagai pendeteksi objek atau 

pengukur jarak. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis perancangan sistem kontrol ini 

menggunakan empat buah sensor ultrasonik, dan arduino uno sebagai pengontrol sistem, motor servo 

digunakan sebagai pengendali kemudi kapal, dan buzzer sebagai sinyal warning. Apabila ada objek yang 

terdeteksi dari sebelah kiri maka secara otomatis kapal akan bermanuver kesebelah kanan kapal. Apabila 

objek terdeteksi dari bagian depan maka kapal akan bermanuver ke sebelah kanan, hal ini mengacu pada 

aturan kanan yang ditetapkan International Maritime Organization (IMO). Apabila objek terdeteksi dari 

bagian kanan, maka kapal akan bermanuver ke sebelah kiri kapal, dan apabila objek terdeteksi dari bagian 

belakang kapal, maka kapal menambah kecepatan penuh secara otomatis, dengan demikian terjadinya 

tubrukan pada kapal dapat dicegah atau dihindari. Pengujian ini dilakukan di kolam (flat water) dengan 

menggunakan prototipe kapal. Dari hasil pengujian yang dilakukan penulis, prototipe ini dapat mencegah 

tubrukan kapal dengan jarak objek terdeteksi maksimum dua meter. Buzzer akan berbunyi sebagai sinyal 

warning untuk pemberitahuan kepada awak kapal akan adanya objek dan motor servo sebagai pengendali 

kemudi kapal secara otomatis sehingga terjadinya tubrukan dapat dicegah. 

Kata kunci:  Tubrukan kapal, sensor ultrasonik, arduino uno. 

I. Latar Belakang 

Data investigasi kecelakaan pelayaran dari 

Komite Nasional Keselamatan Trasportasi 

(KNKT) sepanjang tahun 2010-2016 dari lima 

puluh empat kasus kecelakaan dilaut, tujuh belas 

diantaranya adalah kecelakaan yang disebabkan 

tubrukan pada kapal di perairan Indonesia. Hal ini 

setara dengan dua puluh persen dari kecelakaan 

yang telah terjadi, sebanyak 80% kecelakaan 

tubrukan disebabkan oleh human error dari orang 

awak kapal atau orang yang ada dalam sistem 

transportasi laut, dan hanya beberapa saja yang 

disebabkan oleh faktor alam atau mesin. Human 

error yang terjadi pada kecelakaan transportasi 

laut dapat disebabkan kurangnya kepahaman para 

awak kapal akan rambu-rambu yang ada pada 

rute perjalanan, kelalaian petugas pelabuhan 

dalam melakukan pengawasan terhadap kapal-

kapal yang berlayar. Ataupun kelalaian awak 

kapal dalam melakukan maintanence terhadap 

mesin-mesin yang ada pada kapal 

(http://knkt.dephub.go.id). 

Ada beberapa kajian sebelumnya yang 

sudah dilakuan terkait dengan penelitian ini, 

diantaranya dilakukan Muhammad Naufal dan 

Rozeff (2016), pada kamera monitoring untuk 

sistem keamanan pulau terluar, Sensor ultrasonik 

digunakan untuk mendeteksi objek atau 

mengetahui jarak objek yang terdeteksi dan men-

capture objek tersebut. Video live-streaming, 

jarak objek dan foto objek yang terdeteksi dapat 

dilihat pada website dengan membuka situs 

mailto:rozeff_p@yahoo.co.id2
http://knkt.dephub.go.id/
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khusus untuk sistem monitoring ini. Website 

tersebut sudah dilengkapi dengan admin_name 

dan password serta foto objek dapat di-download 

pada website tersebut. 

Penelitian selanjutnya yang dikaji dengan 

judul arduino based moving radar system (Frank 

Ervin, 2010). Sensor ultrasonik yang digunakan 

satu buah sebagai pendeteksi objek atau pengukur 

jarak yang disetting diatas motor servo, dan 

diprogram agar berputar dari nol derajat ke 

seratus delapan puluh derajat, maka sensor 

ultrasonik akan membaca objek dan arduino uno 

digunakan sebagai pengontrol sistem yang akan 

menampilkan hasil pembacaan objek di layar 

monitor. Alat ini sederhana namun sangat efektif 

bisa difungsikan sebagai radar mini meskipun 

dengan jarak yang terbatas sesuai dengan 

pembacaan sensor ultrasonik. 

Sistem kerja prototipe kapal ini dirancang 

penulis untuk  bertujuan untuk membuat sistem 

alternatif yang lebih sederhana dan ekonomis 

tetapi mampu bekerja untuk mencegah tubrukan 

pada kapal laut, seperti teknologi canggih yang 

sudah ada sebelumnya. Untuk mencapai tujuan 

tersebut peneliti menggunakan prototipe kapal 

yang dilengkapi dengan empat buah sensor 

ultrasonik, dan peneliti meletakkannya pada 

bagian kiri kapal, bagian depan kapal, bagian  

kanan kapal dan satu lagi dibagian belakang 

kapal. Semua sensor ultrasonik difungsikan untuk 

mengukur jarak atau objek sehingga dapat 

mendeteksi kapal lain sebagai halangan yang 

harus dihindari kapal dan dapat berlayar dengan 

lancar. Motor servo sebagai penggerak kemudi 

kapal secara otomatis  yang dikontrol oleh 

arduino uno sesuai dengan perintah yang kita 

programkan, dan juga buzzer sebagai sinyal 

warning pemberitahuan kepada semua awak 

kapal dengan adanya objek yang terdeteksi. 

 

II. Landasan Teori 

 

A. Prototipe Kapal Laut 

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk 

dan jenis tertentu, kapal layar yaitu kapal yang 

digerakkan dengan tenaga angin. Kapal yang 

digerakkan dengan tenaga mekanik adalah kapal 

yang mempunyai alat penggerak mesin seperti 

kapal motor, kapal nuklir, kapal dengan tenaga 

matahari. Kapal yang ditarik atau ditunda adalah 

kapal yang bergerak dengan menggunakan alat 

penggerak kapal lain. Istilah kapal laut diartikan 

sebagai alat transportasi yang dipakai untuk 

pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk 

laut (UU RI Nomor 17 tahun 2008 Tentang 

Pelayaran). 

 

Gambar 1. Prototipe kapal laut 

B. Arduino uno 

 Arduino uno adalah board berbasis 

mikrokontroler pada ATmega328, board ini 

memiliki 14 digital input / output pin (dimana 6 

pin dapat digunakan sebagai output PWM), 6 

input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi 

USB, jack listrik, tombol reset. Pin ini berisi 

semua yang diperlukan untuk mendukung 

mikrokontroler, hanya terhubung ke komputer 

dengan kabel USB. Sumber tegangan bisa didapat 

dari adaptor AC ke DC atau dari sumber tegangan 

dengan menggunakan baterai (arduino.cc, 2013). 

 

Gambar 2.  Arduino uno 

(Sumber : arduino.cc) 

 

C. Sensor Ultrasonik 

 Sensor ultrasonik adalah sensor yang 

bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang 

suara dan digunakan untuk mendeteksi 

keberadaan suatu objek tertentu didepannya, 

frekuensi kerjanya pada daerah diatas gelombang 

suara dari 40 KHz hingga 400KHz (Fandhi 

Nugraha, 2015). 
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Gambar 3. Sensor Ultrasonic HC-SR04 

(Sumber: Arduino.cc) 

 

D. Motor Servo DC (Direct Current) 

Motor servo adalah sebuah motor dengan 

sistem closed feedback dimana posisi dari motor 

akan diinformasikan kembali ke rangkaian 

kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor ini 

terdiri dari motor DC, serangkaian gear, 

rangkaian kontrol dan potensio meter. 

Serangkaian gear yang melekat pada poros motor 

DC akan memperlambat putaran poros dan 

meningkatkan torsi motor servo, sedangkan 

potensio meter dengan perubahan resistansinya 

saat motor berputar berfungsi sebagai penentu 

batas posisi putaran poros motor servo (Riyanto 

Sigit, Setiawardana, 2007). 

 

Gambar 6. Motor Servo 

(Sumber: motor servo.net) 

 

E. Piezo Electric Buzzer 

Buzzer Listrik adalah sebuah komponen 

elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik 

menjadi getaran suara. Pada umumnya buzzer 

yang merupakan sebuah perangkat audio ini 

sering digunakan pada rangkaian anti maling 

(Angenano, 2016). 

 
Gambar 8. Piezo Electric Buzzer 

(Sumber: Arduino.cc) 

 

F. Motor DC (Dirrect Current) 

Motor DC adalah motor listrik yang 

memerlukan suplai tegangan arus searah pada 

kumparan medan untuk diubah menjadi energi 

gerak mekanik. Dalam motor dc terdapat dua 

kumparan yaitu kumparan medan pada motor dc 

disebut stator (bagian yang tidak berputar) yang 

berfungsi untuk menghasilkan medan magnet dan 

kumparan jangkar disebut rotor (bagian yang 

berputar) yang berfungsi sebagai tempat 

terbentuknya gaya gerak listrik (Nalaprana 

Nugroho, Sri Agustina, 2015). 

 

Gambar 9. Motor DC 

(Sumber: electronica.com) 

 

G. Driver Motor L298N 

 Driver motor L298N merupakan driver 

motor yang paling popular digunakan untuk 

mengontrol atau mengendalikan kecepatan dan 

arah pergerakan motor DC. Kelebihan driver 

motor ini yaitu sangat presisi dalam mengontrol 

motor sehingga motor lebih mudah dikontrol. 

Driver L298 dengan supply tegangan maksimum 

hingga 46 Volt dan total arus DC sampai dengan 

4 A (Nana Pratiwi , 2016). 

 
Gambar 10. Driver Motor L298N 

(Sumber: Arduino.cc) 

 

 

H. Light Emitting Diode (LED) 

LED merupakan perangkat semikonduktor 

yang dapat memancarkan cahaya apabila dialiri 

tegangan maju atau searah (Leds Magazine, 

2004). Fungsi dari LED yaitu memberikan 

indikasi pada suatu sistem. LED yang digunakan 

pada perangkat sebagai indikasi sistem 

pengiriman data secara manual pada perangkat 

pemancar (Sagita, 2015). 

 

 

Gambar 11. Light Emitting Diode (LED) 

(Sumber: github.com) 
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I. Saklar Listrik 

Saklar atau lebih tepatnya adalah Saklar 

listrik adalah suatu komponen atau perangkat 

yang digunakan untuk memutuskan atau 

menghubungkan aliran listrik. Saklar yang dalam 

bahasa Inggris disebut dengan switch ini 

merupakan salah satu komponen atau alat listrik 

yang paling sering digunakan. Hampir semua 

peralatan elektronika dan listrik memerlukan 

saklar untuk menghidupkan atau mematikan alat 

listrik yang digunakan (Handayani, 2015). 

 

 
Gambar 12. Saklar Listrik 

(Sumber: electric.com) 

 

J. Baterai 

 Baterai adalah perangkat yang mengandung 

sel listrik yang dapat menyimpan energi yang 

dapat dikonversi menjadi daya.  

 

 
Gambar 13. Baterai DC 

(Sumber: electric.com) 

 

III. Perancangan Sistem dan Cara Kerja 

Perangkat 

 

A. Perancangan Sistem 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Diagram Blok Perancangan 

 

 

 

 

Gambar 15. Instalasi Hardware Sistem 

 Cara Kerja Perancangan Sistem 

1. Perancangan Sensor Ultrasonik Dibagian 

Sebelah Kiri Kapal 

 Perancangan sensor ultrasonik kiri 

berfungsi untuk mendeteksi setiap objek atau 

mengukur jarak objek dibagian sebelah kiri kapal, 

apabila ada objek dari sebelah kiri terdeteksi 

maka sensor ultrasonik sebagai input akan 

memberi masukan pada arduino uno sebagai 

pengontrol sistem. Arduino uno akan memberi 

perintah pada output yaitu motor servo agar 

bermanuver kesebelah kanan sesuai perintah yang 

telah diprogram peneliti pada arduino uno, 

sehingga tubrukan pada kapal dapat dihindari 

atau dicegah. Adapun pemasangan sensor 

ultrasonik dengan arduino uno menggunakan 

komunikasi wire dengan menghubungkan Vcc 

sensor ultrasonik ke 5V arduino uno, dan Gnd ke 

ground arduino uno. Pin Trig dihubungkan pada 

pin 13 arduino uno dan pin Echo dihubungkan 

pada pin 12 arduino uno. 

Sensor Kiri 
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Gambar 16. Perancangan sensor ultrasonik 

dibagian sebelah kiri kapal 

 

2. Perancangan Sensor Ultrasonik Dibagian 

Depan Kapal 

 Perancangan sensor ultrasonik depan 

berfungsi untuk mendeteksi setiap objek atau 

mengukur jarak objek dibagian depan kapal, 

apabila ada objek dari bagian depan kapal 

terdeteksi, maka sensor ultrasonik sebagai input 

akan memberi masukan pada arduino uno sebagai 

pengontrol sistem. Arduino uno akan memberi 

perintah pada output yaitu motor servo agar 

bermanuver kesebelah kanan sesuai perintah yang 

telah diprogram peneliti pada arduino uno, hal ini 

mengacu pada aturan kanan yang ditetapkan 

International Maritime Organization (IMO) 

sehingga tubrukan pada kapal dapat dihindari 

atau dicegah. Adapun pemasangan sensor 

ultrasonik dengan arduino uno menggunakan 

komunikasi wire dengan menghubungkan Vcc 

sensor ultrasonik ke 5V arduino uno, dan Gnd ke 

ground arduino uno. Pin Trig dihubungkan pada 

pin 8 arduino uno dan pin Echo dihubungkan 

pada pin 7 arduino uno. 

 
Gambar 17. Perancangan sensor ultrasonik 

dibagian depan kapal. 

 

3. Perancangan Sensor Ultrasonik Dibagian 

Sebelah Kanan Kapal 

 Perancangan sensor ultrasonik dibagian 

sebelah kanan kapal berfungsi untuk mendeteksi 

setiap objek atau mengukur jarak objek dibagian 

kanan kapal, apabila ada objek dari bagian kanan 

kapal terdeteksi, maka sensor ultrasonik sebagai 

input akan memberi masukan pada arduino uno 

sebagai pengontrol sistem. Arduino uno akan 

memberi perintah pada output yaitu motor servo 

agar bermanuver kesebelah kiri kapal sesuai 

perintah yang telah diprogram peneliti pada 

arduino uno, sehingga tubrukan pada kapal dapat 

dihindari atau dicegah. Adapun pemasangan 

sensor ultrasonik dengan arduino uno 

menggunakan komunikasi wire dengan 

menghubungkan Vcc sensor ultrasonik ke 5V 

arduino uno, dan Gnd ke ground arduino uno. 

Pin Trig dihubungkan pada pin 4 arduino uno dan 

pin Echo dihubungkan pada pin 2 arduino uno. 

 
Gambar 18. Perancangan sensor ultrasonik 

dibagian sebelah kanan kapal 

 

4. Perancangan Sensor Ultrasonik Dibagian 

Belakang Kapal 

 Perancangan sensor ultrasonik dibagian 

belakang kapal berfungsi untuk mendeteksi setiap 

objek atau mengukur jarak objek dibagian 

belakang kapal, apabila ada objek dari bagian 

belakang kapal terdeteksi, maka sensor ultrasonik 

sebagai input akan memberi masukan pada 

arduino uno sebagai pengontrol sistem. Arduino 

uno akan memberi perintah pada output yaitu 

driver motor L298N sebagai pengontrol 

kecepatan propeller dari kedua motor DC. 

Perintah yang telah diprogram peneliti pada 

arduino uno apabila objek terdeteksi dari bagian 

belakang kapal maka secara otomatis kapal akan 

menggunakan kecepatan penuh, sehingga 

tubrukan pada kapal dapat dihindari atau dicegah. 

Adapun pemasangan sensor ultrasonik dengan 

arduino uno menggunakan komunikasi wire 

dengan menghubungkan Vcc sensor ultrasonik ke 

5V arduino uno, dan Gnd ke ground arduino uno. 

Pin Trig dihubungkan pada pin 11 arduino uno 

dan pin Echo dihubungkan pada pin 10 arduino 

uno. 
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Gambar 19. Perancangan sensor ultrasonik 

dibagian belakang kapal 

 

 

5. Perancangan Motor Servo 

 Perancangan motor servo sebagai output 

dari sistem yang dirancang oleh peneliti akan 

bekerja apabila salah satu dari input yaitu sensor 

ultrasonik disebelah kiri, atau sensor ultrasonik 

dibagian depan kapal, mendeteksi adanya objek. 

Maka secara otomatis arduino uno sebagai 

pengontrol sistem akan memberi perintah sesuai 

program yang dirancang peneliti yaitu memutar 

kemudi kapal kesebelah kanan kapal atau kapal 

bermanuver kesebelah kanan kapal. Begitu juga 

apabila input yaitu sensor ultrasonik disebelah 

kanan kapal mendeteksi objek dari bagian sebelah 

kanan kapal maka secara otomatis arduino uno 

sebagai pengontrol sistem akan memberi perintah 

pada output sesuai program yang dirancang 

peneliti yaitu memutar kemudi kapal kesebelah 

kiri atau kapal bermanuver kesebelah kiri kapal. 

Sehingga tubrukan pada kapal dapat dihindari 

atau dicegah. Adapun pemasangan motor servo 

dengan arduino uno menggunakan komunikasi 

wire dengan menghubungkan Vcc motor servo ke 

5V arduino uno, dan Gnd ke ground arduino uno. 

Pin input motor servo  dihubungkan pada pin 6 

arduino uno. 

 

 
 

Gambar 20. Perancangan motor servo 

 

6. Perancangan Buzzer Listrik 

 Perancangan buzzer listrik sebagai output 

dari sistem yang dirancang oleh peneliti akan 

bekerja apabila setiap input yaitu sensor 

ultrasonik disebelah kiri, atau sensor ultrasonik 

dibagian depan kapal, ataupun sensor ultrasonik 

disebelah kanan kapal dan juga sensor ultrasonik 

dibagian belakang kapal mendeteksi adanya 

objek. Maka secara otomatis arduino uno sebagai 

pengontrol sistem akan memberi perintah pada 

output yaitu buzzer listrik, maka sesuai program 

yang telah dirancang peneliti buzzer akan 

mengeluarkan sinyal warning sehingga dengan 

cepat diketahui awak kapal akan adanya objek 

terdeteksi. Dengan adanya sinyal warning dari 

buzzer listrik peneliti mengharapkan tubrukan 

kapal yang disebabkan awak kapal mengantuk 

akan dapat berkurang. Adapun pemasangan 

buzzer listrik dengan arduino uno menggunakan 

komunikasi wire dengan menghubungkan Vcc 

buzzer listrik ke pin 3 arduino uno, dan ground 

buzzer listrik ke ground arduino uno. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Perancangan buzzer listrik 

 

 

7. Perancangan Driver Motor L298N 

 

 Perancangan driver motor L298N sebagai 

output atau pengontrol kecepatan dari kedua 

motor DC sebagai propeller kapal. Sistem yang 

dirancang oleh peneliti akan bekerja apabila input 

yaitu sensor ultrasonik dibagian belakang kapal 

mendeteksi adanya objek. Maka secara otomatis 

arduino uno sebagai pengontrol sistem akan 

memberi perintah pada output yaitu driver motor, 

untuk menambah kecepatan penuh dari kapal 

secara otomatis. Apabila objek tidak ada 

terdeteksi maka kapal akan berjalan dengan 

kecepatan sedang. Sesuai dengan perintah yang 

diprogram peneliti. Dengan adanya kecepatan 
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sedang dan kecepatan penuh atau maksimal 

peneliti mengharapkan kecelakaan tubrukan kapal 

akan dapat berkurang. Adapun pemasangan 

driver motor dengan arduino uno menggunakan 

komunikasi wire dengan menghubungkan Vcc 

driver motor ke 5V arduino uno, dan Gnd driver 

motor  ke ground arduino uno. Pin IN1 driver 

motor dihubungkan pada pin 9 arduino uno, dan  

Pin IN2 driver motor dihubungkan pada pin 6 

arduino uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Perancangan driver motor 

 

 

Gambar 22. Flowchart Kerja Sistem 

 

 Langkah-langkah yang dilakukan pada 

penelitan ini agar sesuai dengan alur dan urutan 

yang benar maka disusunlah sebuah flowchart 

penelitian. Proses pengerjaan penelitian dari 

mulai hingga selesai terangkum pada flowchart 

penelitan. Gambar diatas menjelaskan tentang 

alur pengambilan data pada cara kerja dan 

perancangan perangkat. Sistem ini dimulai dari 

menghubungkan data dari keempat input sensor 

ultrasonik dengan arduino uno. Setelah objek 

terdeteksi dari setiap input dengan jarak objek 

yang dirancang peneliti yaitu dibawah dua meter. 

Maka output akan bekerja sesuai dengan perintah 

yang diprogram pada arduino uno, dan apabila 

objek lebih dari dua meter maka sistem cara kerja 

perangkat akan melakukan pengambilan data dari 

keempat input sensor ultrasonik dan memproses 

data ke arduino uno. 

 

IV. Pengujian Sistem Dan Analisis 

 

1. Pengujian Sensor Ultrasonik Dibagian 

Sebelah Kiri Kapal 

 Peneliti merancang program jika objek 

terdeteksi dari sensor ultrasonik dari sebelah kiri 

kapal maka perintah yang diprogram peneliti 

dengan software arduino uno adalah sebagai 

berikut: 

 
Gambar 23. Program untuk pengujian sensor 

ultrasonik disebelah kiri kapal 

 

 Apabila pemograman telah selesai 

dilakukan maka peneliti mengupload program 

untuk mengetahui apakah masih ada error dari 

program yang dirancang. Jika program sudah 

selesai diupload dan tidak ada error ditemukan 
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maka peneliti memeriksa hasil pada serial 

monitor. 

 

 
Gambar 24. Jarak objek sensor kiri pada serial 

monitor arduino uno 

 

 

Gambar 25. Pengujian sensor ultrasonik 

dibagian sebelah kiri kapal 

 

Setiap objek yang dideteksi sensor ultrasonik 

sebelah kiri maka motor servo akan berputar 

secara otomatis sesuai dengan perintah yang 

diprogram peneliti pada arduino uno, dalam hal 

ini kapal dapat bermanuver kesebelah kanan 

sesuai dengan waktu yg ditentukan dalam 

program. 

 

 
 

Gambar 27. Motor servo memutar kemudi 

kesebelah kanan kapal 

 

2. Pengujian Sensor Ultrasonik Dibagian 

Depan Kapal 

 Peneliti merancang program jika objek 

terdeteksi dari sensor ultrasonik dari bagian 

depan kapal maka perintah yang diprogram 

peneliti dengan software arduino uno adalah 

sebagai berikut: 

 

 
Gambar 26. Program untuk pengujian sensor 

ultrasonik dibagian depan kapal 

 

 Apabila pemograman telah selesai 

dilakukan maka peneliti mengupload program 

untuk mengetahui apakah masih ada error dari 

program yang dirancang. Jika program sudah 

selesai diupload dan tidak ada error ditemukan 

maka peneliti memeriksa hasil pada serial 

monitor. 

 
Gambar 28. Jarak objek sensor didepan pada 

serial monitor arduino uno 

 

 
Gambar 29. Pengujian sensor ultrasonik 

dibagian depan kapal 
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 Setiap objek yang dideteksi sensor 

ultrasonik dibagian depan maka motor servo 

akan berputar secara otomatis sesuai dengan 

perintah yang diprogram peneliti pada arduino 

uno, dalam hal ini kapal dapat bermanuver 

kesebelah kanan sesuai dengan waktu yg 

ditentukan dalam program. Pengujian ini sama 

dengan sensor kiri karena adanya aturan kanan 

dari International Maritime Organization 

(IMO). Jika dua buah kapal bertemu berhadap-

hadapan maka keduanya harus memanuverkan 

kapalnya ke kanan. 

 
Gambar 30. Motor servo memutar kemudi 

kesebelah kanan kapal 

 

3. Pengujian Sensor Ultrasonik Dibagian 

sebelah kanan Kapal 

 Peneliti merancang program jika objek 

terdeteksi dari sensor ultrasonik dari sebelah 

kanan kapal maka perintah yang diprogram 

peneliti dengan software arduino uno adalah 

sebagai berikut: 

 

 
Gambar 31. Program untuk pengujian sensor 

ultrasonik disebelah kanan kapal 

 

Apabila pemograman telah selesai 

dilakukan maka peneliti mengupload program 

untuk mengetahui apakah masih ada error dari 

program yang dirancang. Jika program sudah 

selesai diupload dan tidak ada error ditemukan 

maka peneliti memeriksa hasil pada serial 

monitor. 

 
Gambar 32. Jarak objek sensor kanan 

kapal pada serial monitor arduino uno 

 

 
Gambar 33. Pengujian sensor ultrasonik 

dibagian sebelah kanan kapal 

 

 Setiap objek yang dideteksi sensor 

ultrasonik sebelah kanan maka motor servo akan 

berputar secara otomatis sesuai dengan perintah 

yang diprogram peneliti pada arduino uno, 

dalam hal ini kapal dapat bermanuver kesebelah 

kanan sesuai dengan waktu yg ditentukan dalam 

program. 

 

 
Gambar 34. Motor servo memutar kemudi 

kesebelah kiri kapal 
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4. Pengujian Sensor Ultrasonik Dibagian 

Belakang Kapal 

 Peneliti merancang program jika objek 

terdeteksi dari sensor ultrasonik dari bagian 

belakang kapal maka perintah yang diprogram 

peneliti dengan software arduino uno adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 35. Program untuk pengujian sensor 

ultrasonik dibagian belakang kapal 

 

Apabila pemograman telah selesai 

dilakukan maka peneliti mengupload program 

untuk mengetahui apakah masih ada error dari 

program yang dirancang. Jika program sudah 

selesai diupload dan tidak ada error ditemukan 

maka peneliti memeriksa hasil pada serial 

monitor. 

 

 
Gambar 36. Jarak objek sensor belakang kapal 

pada serial monitor arduino uno 

 
Gambar 37. Pengujian sensor ultrasonik 

dibagian belakang kapal 

 

Setiap objek yang dideteksi sensor 

ultrasonik bagian belakang kapal maka perintah 

yang diprogram peneliti pada arduino uno, 

adalah menambah kecepatan secara otomatis 

sesuai dengan waktu yg ditentukan dalam 

program.  

 

5. Pengujian Nilai Tegangan 

 Perancangan sistem kontrol untuk 

mencegah tubrukan pada kapal memiliki 

beberapa komponen dengan tegangan yang 

berbeda-beda. Tegangan yang digunakan pada 

tiap komponen harus tepat dan akurat sehingga 

dapat menghindari kerusakan komponen akibat 

kelebihan tegangan (over voltage) atau kinerja 

komponen yang tidak maksimal akibat dari 

kekurangan tegangan (under voltage). 

 

No Nama Perangkat Nilai Tegangan 

DC 

1 Sensor Ultrasonik 5 VDC 

2 Motor servo  3.3 VDC 

3 Buzzer  3.3 VDC 

4 Driver Motor L298N 5 VDC 

 

V. Penutup 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis 

yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Perancangan sistem kontrol untuk 

mencegah tubrukan pada kapal dengan 

menggunakan sensor ultrasonik sebagai 

pengukur jarak atau pendeteksi objek 

dapat mengurangi terjadinya kecelakaan 

pada kapal yang disebabkan tubrukan. 

2. Kapal secara otomatis akan bermanuver 

kekanan jika sensor ultrasonik sebelah kiri 
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membaca objek, sebaliknya kapal akan 

bermanuver kesebelah kiri jika objek 

terdeteksi dari sebelah kanan. 

3. Sinyal warning akan berbunyi jika setiap 

sensor ultrasonik membaca objek sehingga 

dengan sepat diketahui semua awak kapal. 

4. Sistem kontrol ini adalah sistem alternatif 

yang lebih sederhana dan ekonomis tetapi 

mampu bekerja untuk mencegah tubrukan 

pada kapal laut. 

 

B. Saran 

Penelitian yang dilakukan masih 

memerlukan pengembangan agar  menjadi lebih 

baik. Adapun saran-saran yang dapat diberikan 

untuk pengembangan perancangan sistem 

kontrol untuk mencegah tubrukan pada kapal 

yaitu: 

1. Pemasangan sensor ultrasonik sebaiknya 

diletakkan juga dibagian bawah kapal, 

agar halangan yang dibawah kapal dapat 

terdeteksi. 

2. Agar dapat mendeteksi objek dengan 

jarak yang lebih jauh disarankan 

menggunakan sensor sonar. 

3. Perlu pengembangan yang lebih lanjut. 
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