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ABSTRAK

PEMBUATAN PROTOTIPE BAGAN PENANGKAP IKAN
OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR SONAR

Oleh

M. Zainal Abidin

Indonesia  adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya termasuk
kekayaan lautnya jika dilihat dari struktur geografisnya indonesia terdiri dari
beribu – ribu pulau yaitu sekitar 13.000 pulau yang tersebar dari sabang sampai
merauke. Dari kondisi alam seperti ini maka mayoritas mata pencarian masyarakat
indonesia adalah nelayan setelah petani. Tapi secara teknologi yang digunakan
oleh nelayan kita masih tertinggal sehingga nelayan tidak dapat memaksimalkan
potensi perikanan Indonesia. Sehingga diperlukan pengembangan aplikatif untuk
mempermudakan nelayan.

Pada penelitian ini dilakukan rancang bangun prototipe bagan ikan otomatis
menggunakan sensor sonar berbasis arduino uno r3. Bagan otomatis ini
menggunakan cahaya lampu sebagai penarik perhatian ikan yang bersifat
fototaksis, serta menggunakan sensor Lv-Maxsonar Ezsebagai pendeteksi
kedatangan ikan yang bersifat fototaksis. Dalam perancangan ini juga dibuat
rangkaian H-Bridge yang berfungsi menggerakkan motor yang berfungsi
menurunkan dan menarik jaring.

Dari hasil pengujian tanpa menggunakan air didapatkan bahwa semua bagian dari
sistem berjalan dengan baik. Motor dc akan menurunkan jaring ketikan push
button di tekan dan setelah jaring mencapai kedalaman yang ditentukan motor dc
akan berhenti kemudian sensor akan mulai mendeteksi ikanbersifat fototaksis
mendatangi cahaya yang dipancarkan tepat di atas jaring, ketika ikan terdeteksi
oleh sensor maka motor dc akan menarik jaring ke atas.

Kata Kunci: Lv-Macsonar Ez, H-Bridge, Bagan Tancap, Arduino R3



ABSTRACK

DESIGNING PROTOTYPE AUTOMATIC FISHING
MACHINE USE SONAR SENSOR

By

M. Zainal Abidin

Indonesia  is a country with wealthy sea resources from the geographical

structure, Indonesia has more than 13,000 islands from Sabang to Merauke.

Therefore majority of Indonesian people work as fisherman. But, in Indonesia the

Fisherman using traditional technique. So the quantity of fish catches by

Indonesian fisherman hasn't optimuum yet. So we need to develop fishing

technology.

This research is design automatic fishing machine using sonar sensor with arduino

uno r3 modul. This Automatic fishing machine uses light to call in the fish, and

Lv-Maxsonar Ez sensor used as fish detector. This machine also uses H-Bridge

circuit as motor drive to pull up and down the fishing  net.

Result of the test without water, all system of automatic fishing machine works

well. Dc motor will bring down the fishing net when the push button is pushed,

and at certain depths, dc motor will stop. Then  sensor will detect fishes. When

sensor has detected fishes, dc motor will pull up the fishing net.

Key word: Lv-Macsonar Ez, H-Bridge, Fishing machine, Arduino R3
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“Success is not reached by chance, It is reached by choice 
 

Sukses bukanlah dicapai karena suatu kebetulan.   

Kesuksesan dicapai karena suatu pilihan.” 
 

 

 

 

 

 “Ilmu itu lebih baik daripada harta.  

Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. 

 Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum.  

Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi 

ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan”. 

(Sayidina Ali bin Abi Thalib)  
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia jika dilihat dari struktur alamnya termasuk dalam Negara yang kaya,

dimana didalamnya terdapat berbagai macam sumber daya alam baik yang dapat

diperbaharui atau tak dapat diperbaharui. Jika dilihat dari kondisi geografisnya

Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, yaitu sekitar 13.000 pulau yang tersebar

dari sabang sampai merauke. Negara Indonesia juga disebut sebagai negara

maritim. Dari kondisi alam seperti itu, maka tak khayal jika mayoritas mata

pencaharian masyarakat indonesia adalah sebagai nelayan setelah petani,

khususnya tinggal di daerah pesisir pantai. Masalahnya  teknologi yang digunakan

oleh nelayan kita memang tertinggal dari Negara-negara lain yang secara

geografis bukan negara maritime. Sehingga tidak mengherankan jika hasil industri

perikanan Thailand dan Filipina, disusul Vietnam, sangat bagus dan berhasil

menembus pasar internasional. Padahal wilayah laut dan potensi perikanan

mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia. Namun, mereka sangat

memperhatikan peralatan, teknologi, industri, dan manajemen perikanan.

Indonesia seharusnya juga seperti itu, mampu mengembangkan teknologi yang

aplikatif. Dari kondisi diatas diperlukan suatu penelitian dan pengembangan

teknologi untuk memudahkan nelayan dalam penangkapan ikan. Oleh karena
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disini saya ingin merancang suatu bagan penangkap ikan otomatis agar nelayan

lebih mudah dalam melakukan penangkapan ikan.

B. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah membangun prototipe bagan penangkap ikan

otomatis menggunakan sensor Lv-Maxsonar Ez sebagai pendeteksi kedatangan

ikan.

C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memudahkan nelayan

menangkap ikan yang bersifat fototaksis.

D.  Batasan Masalah

Batasan dalam tugas akhir ini adalah

- sensor Lv-Maxsonar ez hanya digunakan untuk mendeteksi keberadaan

ikan dan tidak untuk mengetahui jumlah ikan yang datang.

- Motor yang digunakan adalah motor dc 20 V

- Lampu penerangan menggunakan lampu led
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E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana merancang dan

mengoperasikan prototipe bagan penangkap ikan otomatis menggunakan sensor

sonar Lv-maxsonar Ez.

F. Hipotesis

Adapun prinsip kerja dari sensor Lv-Maxsonar Ez adalah transmitter mengirimkan

gelombang suara apabila gelombang tersebut mengenai sebuah objek maka

gelombang tersebut akan terpantul kembali dan terima oleh receiver. Dengan

menggunakan sensor Lv-maxsonar ez diharapkan dapat mengetahui keberadaan

ikan dan menjadi masukan kontroler untuk mengangkat jaring.

G. Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan hipotesis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi teori-teori dari berbagai sumber pustaka yang mendukung dalam pembuatan

prototype bagan penangkap ikan otomatis menggunakan sensor sonar.

Bab III Metode Penelitian

Berisi tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, bahan dan alat yang digunakan

dalam penelitian, dan metode yang digunakan dalam penelitian.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan analisis data dan hasil yang didapat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran dari penulis mengenai hasil dari pembuatan prototype

bagan penangkap ikan otomatis menggunakan sensor sonar.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. BAGAN PENANGKAP IKAN

Bagan merupakan suatu alat penangkapan ikan yang menggunakan atraktor

cahaya buatan (lampu). Nelayan banyak menggunakan bagan sebagai alat

penangkap ikan. Dalam proses penangkapan ikan dengan bagan, atraktor

cahaya yang digunakan bertujuan untuk mengumpulkan ikan yang memiliki

sifat fototaksis positif. Ikan yang bersifat fototaksis positif akan berkumpul

didaerah lampu sehingga memudahkan nelayan dalam menangkap ikan[1].

Gambar 2.1 bagan penangkap ikan[1]
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1. Jenis-jenis bagan

a. Bagan Tancap

Bagan tancap merupakan rangakaian atau susunan bambu berbentuk

persegi empat yang ditancapkan sehingga berdiri kokoh diatas perairan,

dimana pada tengah bangunan tersebut dipasang jarring.

b. Bagan Rakit

Jenis bagan ini sangat sederhana dan biasanya digunakan oleh nelayan

khususnya disungai atau di muara-muara sungai yaitu bagan rakit.

Bagan ini terbuat dari bambu, dimana operasinya berpindah-pindah.

c. Bagan Perahu (Bagan Rambo)

Bagan ini sering disebut dengan bagan perahu listrik. Ukurannya

bervariasi dengan panjang total 45 m dan lebar 45 m, berbentuk persegi

empat bujur sangkar dengan ukuran mata jarring 0,5 cm dan bahannya

terbuat dari waring.

2. Teknik Operasi Penangkapan

Pada saat nelayan tiba di bagan maka yang pertama kali dilakukan adalah

menurunkan jaring dan memasang lampu yaitu pada saat bulan gelap.

Setelah beberapa jam kemudian (sekitar 4 jam) atau dianggap sudah banyak

ikan yang berkumpul dibawah bagan maka penarikan jaring mulai

dilakukan. Penarikan dilakukan dengan memutar roller, sehingga jarring

akan terangkat ke atas. Setelah jaring terangkat maka penagambilan hasil

tangkapan dilakukan dengan menggunkan scoop net. Demikian seterusnya,

jika operasi peanangkapan ingin dilanjutkan kembali, maka jaring

diturunkan keperairan seperti semula[2].
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B. Motor DC

Motor arus searah atau motor dc adalah mesin yang merubah energi arus searah

menjadi energi mekanis yang berupa putaran. Hampir pada semua prinsip

pengoperasianya motor arus searah sangat identik  dengan generator arus searah.

Berdasarkan fisiknya motor arus searah secara umum terdiri atas bagian yang

diam dan bagian yang berputar. Pada bagian yang diam (stator) merupakan tempat

di letakkan kumparan medan yang berfungsi untuk menghasilkan fluks magnet

sedangkan bagian yang berputar (rotor) ditempati oleh rangkaian jangkar seperti

kumparan jangkar, komutator dan sikat. Motor arus searah bekerja berdasarkan

prinsip interaksi antara dua fluks magnetik. Dimana kumparan medan akan

menghasilkan fluksi magnet yang arahnya dari kutub utara menuju kutub selatan

dan kumparan jangkar akan menghasilkan fluksi magnet ini menimbulkan suatu

gaya.

Penggunaan motor arus searah ini akhir – akhir ini mengalami banyak

perkembangan, khususnya pemakaianya sebagai motor penggerak. Motor arus

searah digunakan secara luas pada berbagai motor penggerak dan pengangkutan

dengan kecepatan yang bervariasi yang membutuhkan respon dinamis dan

keadaan steady-state. Motor arus searah mempunyai pengaturan yang sangat

mudah dilakukan dalam berbagai kecepatan dan beban yang bervariasi, itu

sebabnya digunakan pada aplikasi tersebut. Pengaturan kecepatan pada motor

arus searah dapat dilakukan dengan memperbesar atau memperkecil arus yang

mengalir pada jangkar menggunakan sebuah tahanan.
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Gambar 2.2 pengaruh penempatan konduktor

Setiap konduktor yang mengalir arus mempunyai medan magnet disekelilingnya.

Kuat medan magnet yang timbul tergantung arus yang mengalir dalam konduktor.

Pada gambar 2.2 (a) menunjukkan sebuah medan magnet seragam yang dihasilkan

oleh kutub – kutub magnet utara dan selatan yang arahnya dari kutub utara menuju

kutub selatan. Sedangkan pada Gambar 2.2 (b) menggambarkan sebuah konduktor

yang dialiri arus searah dan menghasilkan medan magnet ( garis – garis gaya

fluksi ) disekelilingnya.

Jika konduktor yang dialiri arus tersebut ditempatkan di dalam medan magnet

seragam, maka interaksi kedua medan akan menimbulkan medan yang tidak

seragam seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.2 (c), sehingga kerapatan fluksi

akan bertambah besar di atas sebelah kanan konduktor ( dekat kutub selatan ) dan

di bawah sebelah kiri konduktor ( dekat kutub utara ) sedangkan kerapatan fluksi

menjadi berkurang diatas sebelah kiri konduktor dan di bawah sebelah kanan
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konduktor. Kerapatan fluksi yang tidak seragam ini menyebabkan konduktor di

sebelah kiri akan mengalami gaya ke atas, sedangkan konduktor di sebelah kanan

akan mengalami gaya ke bawah.kedua gaya tersebut akan menghasilkan torsi yang

memutar jangkar dengan arah putaran searah putaran jarum jam.

Gambar 2.3 prinsip kerja motor dc

Gambar 2.3 merupakan gambaran dari prinsip kerja motor dc. Berdasarkan

gambar diatas kedua kutub stator dibelitkan dengan konduktor – konduktor

sehingga membentuk kumparan yang dinamakan kumparan stator atau kumparan

medan. Misalkan kumparan medan tersebut dihubungkan dengan satu sumber

tegangan, maka pada kumparan medan itu akan mengaliri arus medan. (If).

Kumparan medan yang dialiri arus ini akan menimbulkan fluksi utama yang

dinamakan fluksi stator. Fluksi ini merupakan medan magnet yang arahnya dari

kutub utara menuju kutub selatan ( hal ini dapat dilihat dengan adanya garis –

garis fluksi ). Apabila pada kumparan jangkar mengaliri arus yakni arus jangkar,

maka dari hukum Lorenzt kita ketahui bahwa apabila sebuah konduktor yang

dialiri arus ditempatkan pada sebuah medan magnet maka pada konduktor tersebut

akan timbul gaya, maka demikian pula pada kumparan jangkar. Besarnya gaya ini
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bergantung dari besarnya arus yang mengalir pada kumparan jangkar (Ia),

kerapatan fluksi (B) dari kedua kutub dan panjang jangkar (I) . semakin besar

fluksi yang terimbas pada kumparan jangkar maka arus yang mengalir pada

kumparan jangkar juga besar, dengan demikian gaya yang terjadi pada konduktor

juga semakin besar.

Bila kumparan dari motor berputar dalam medan magnet  dan memotong fluksi

utama maka sesuai dengan hukum induksi elektromagnetis maka pada kumparan

jangkar akan timbul gaya gerak listrik (ggl) induksi yang arahnya sesuai dengan

kaidah tangan kanan, dimana arahnya berlawanan dengan tegangan yang

diberikan kepada jangkar atau tegangan terminal (Zulhal, 1998).

Karakteristik yang dimiliki suatu motor dc dapat digambarkan melalui kurva daya

dan kurva torsi/kecepatanya, dari kurva tersebut dapat dianalisa batasan – batasan

kerja dari motor serta daerah kerja optimum dari motor tersebut.

Gambar 2.4 kurva torsi dan kecepatan
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Dari gambar 2.4 di atas terlihat hubungan antara torsi berbanding terbalik dengan

kecepatan suatu motor dc tertentu. Dari grafik terlihat bahwa torsi berbanding

terbalik dengan kata lain terdapat trade off antara besar torsi yang dihasilkan

motor dengan kecepatan putaran motor. Dua karakteristik penting terlihat dari

grafik yaitu :

1. stall torque, menunjukkan titik pada grafik dimana torsi maksimum tetapi

tidak ada putaran pada motor.

2. No lood speed, menunjukkan titik pada grafik di mana terjadi kecepatan

putar maksimum tetapi tidak ada beban pada motor.

Analisa terhadap grafik dilakukan dengan menghubungkan kedua titik tersebut

dengan sebuah garis, dimana persamaan garis tersebut dapat ditulis di dalam

fungsi torsi atau kecepatan sudut.

Torsi adalah ukuran kemampuan mesin untuk melakukan kerja, jadi torsi adalah

suatu energi. Besaran torsi adalah besaran turunan yang biasa digunakan untuk

menghitung energi yang dihasilkan dari benda yang berputar pada porosnya.

Adapun perumusan dari torsi adalah sebagai berikut. Apabila suatu benda berputar

dan mempunyai besar gaya sentrifugal sebesar F, benda berputar pada porosnya

dengan jari-jari sebesar b, dengan data tersebut torsinya adalah:

T = F x d (N.m)

dimana:

T = Torsi benda berputar (N.m)

F = adalah gaya sentrifugal dari benda yang berputar (N)

d = adalah jarak benda ke pusat rotasi (m)



12

Karena adanya torsi inilah yang menyebabkan benda berputar terhadap porosnya,

dan benda akan berhenti apabila ada usaha melawan torsi dengan besar sama

dengan arah yang berlawanan.

Gambar 2.5 motor dengan beban

Pada motor bakar untuk mengetahui daya poros harus diketahui dulu torsinya.

Pengukuran torsi pada poros motor bakar menggunakan alat yang dinamakan

Dinamometer. Prinsip kerja dari alat ini adalah dengan memberi beban yang

berlawanan terhadap arah putaran sampai putaran mendekati 0 rpm, Beban ini

nilainya adalah sama dengan torsi poros. Dapat dilihat dari gambar diatas adalah

prinsip dasar dari dinamometer. Dari gambar diatas dapat dilihat pengukuran torsi

pada poros ( rotor) dengan prinsip pengereman dengan stator yang dikenai beban

sebesar w. Mesin dinyalakan kemudian pada poros disambungkan dengan

dinamometer. Untuk megukur torsi mesin pada poros

mesin diberi rem yang disambungkan dengan w pengereman atau pembebanan.

Pembebanan diteruskan sampai poros mesin hampir berhenti berputar. Beban

maksimum yang terbaca adalah gaya pengereman yang besarnya sama dengan

gaya putar poros mesin F. Dari definisi disebutkan bahwa perkalian antara gaya

dengan jaraknnya adalah sebuah torsi, dengan difinisi tersebut Tosi pada poros

dapat diketahui dengan rumus:
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T = w x b (Nm)

dengan

T = adalah torsi mesin (Nm)

w = adalah beban (N)

b= adalah jarak pembebanan dengan pusat perputaran (m)

Ingat w (beban/berat) disini kita bedakan dengan massa (m), kalau massa satuan

kg, adapun beban disini adalah gaya berat dengan satuan N yang diturunkan dari

W=mg

Pada mesin sebenarnya pembebanan adalah komponen-komponen mesin sendiri

yaitu asesoris mesin ( pompa air, pompa pelumas, kipas radiator), generator listrik

(pengisian aki, listrik penerangan, penyalan busi), gesekan mesin dan komponen

lainnya.

Dari perhitungan torsi diatas dapat diketahui jumlah energi yang dihasikan mesin

pada poros. Jumlah energi yang dihasikan mesin setiap waktunya adalah yang

disebut dengan daya mesin. Kalau energi yang diukur pada poros mesin dayanya

disebut daya poros.

Daya Mesin (Power)

Sedangkan power yang dihitung dengan satuan Kw (Kilo watts) atau Horse Power

(HP) mempunyai hubungan erat dengan torque. Power dirumuskan sbb :

Power = torque x angular speed.

Rumus diatas adalah rumus dasarnya, pada engine maka rumusnya menjadi :

Power = torque x 2 phi x rotational speed (RPM).

Untuk mengukur Power (KW) adalah sbb :

Power (kW) = torque (Nm) x 2 phi x rotational speed (RPM) / 6000
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6000 dapat diartikan adalah 1 menit = 60 detik, dan untuk mendapatkan kw =

1000 watt.

sedangkan untuk mengukur Power (HP) adalah sbb :

Power (HP) = torque (lbs. ft) x rotational speed (RPM) / 5252

Pada motor bakar, daya dihasilkan dari proses pembakaran didalam silinder dan

biasanya disebut dengan daya indiaktor. Daya tersebut dikenakan pada torak yang

bekerja bolak balik didalam silinder mesin. Jadi didalam silinder mesin, terjadi

perubahan energi dari energi kimia bahan bakar dengan proses pembakaran

menjadi energi mekanik pada torak. Daya indikator adalah merupakan sumber

tenaga persatuan waktu operasi mesin untuk mengatasi semua beban mesin. Mesin

selama bekerja mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan satu

dengan lainnya membentuk kesatuan yang kompak.

Komponen-komponen mesin juga merupakan beban yang harus diatasi daya

indikator. Sebagai contoh pompa air untuk sistim pendingin, pompa pelumas

untuk sistem pelumasan, kipas radiator, dan lain lain, komponen ini biasa disebut

asesoris mesin. Asesoris ini dianggap parasit bagi mesin karena mengambil daya

dari daya indikator. Disamping komponen-komponen mesin yang menjadi beban,

kerugian karena gesekan antar komponen pada mesin juga merupakan parasit bagi

mesin, dengan alasan yang sama dengan asesoris mesin yaitu mengambil daya

indikator. Seperti pada gambar diatas terlihat bahwa daya untuk meggerakan

asesoris dan untuk mengatsi gesekan adalah 5% bagian. Untuk lebih mudah

pemahaman dibawah ini dalah perumusan dari masing masing daya. Satuan daya

menggunakan HP( hourse power )

N = N − N + N ( HP)
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Keterangan:

Ne = adalah daya efektif atau daya poros ( HP)

Ni = adalah daya indikator ( HP)

Ng = adalah kerugian daya gesek ( HP)

Na = adalah kerugian daya asesoris ( HP)

Karena adanya torsi inilah yang menyebabkan benda berputar terhadap porosnya,

dan benda akan berhenti apabila ada usaha melawan torsi dengan besar sama

dengan arah yang berlawanan.

C. Arduino Uno R3

Arduino Uno merupakan papan mikrokntroler yang berbasis ATmega 328P.

Mempunyai 14 digital input/output, yang 6 pin bisa digunakan sebagai keluaran

PWM, 6 analog input, 16 MHz osilator Kristal, penghubung USB, power jack,

ICSP header, dan tombol reset. Bagian ini sangat dibutuhkan untuk mendukung

mikrokontroler. Contoh, menghubungkan Arduino ke komputer dengan

kabel USB atau memberikan tegangan   AC   ke DC adaptor atau baterai

untuk memulainya. Perbedaan mendasar dari sebelumnya adalah tidak

menggunakan chip FTDI  dan sebagai gantinya mengunakan Atmega8U2

yang diprogram sebagai converter USB-to-serial. Perubahan ini cukup

membantu dalaminstalasi software Arduino.
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Gambar 2.6 Arduino Uno R3

Mikrokontroler                   : ATmega328P

Teganganoperasi                 : 5V

Tegangan masukan               : 7-12 V Batas tegangan masukan       : 6-20V

Digital I/O pin                       : 14 (6 bisa digunakan sebagai keluaran PWM)

Pin masukan analog : 6

Arus DC per pin I/O             : 40 mA

Arus DC untuk pin 3,3V : 50 mA 32 KB (ATmega 328) 0,5 KB digunakan

untuk flash memory

SRAM                                   : 2 KB

(ATmega328) EEPROM : 1 KB (ATmega328)

Clock speed : 16 MHz
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ATmega 328 yang merupakan produk dari atmel. Arduino memiliki kelebihan tersendiri

dibanding board mikrokontroler lainnya selain bersifat open source, arduino juga

mempunyai bahasa pemrograman berupa bahasa C. Selain itu dalam board arduino

sendiri sudah terdapat loader yang berupa USB sehingga memudahkan pemakainya

ketika memrogram mikrokontroler di dalam arduino. Sedangkan pada kebanyakan board

mikrokontroler yang lain masih membutuhkan rangkaian loader terpisah untuk

memasukan program ketika memrogram mikrokontroler. Port USB tersebut bisa juga

digunakan sebagai port komunikasi serial. Arduino menyediakan 20 pin I/O, yang

terdiri dari 6 pin input analog dan 14 pin digital input/output. Untuk 6 pin analog

sendiri bisa juga difungsikan sebagai output digital jika diperlukan output digital

tambahan selain 14 pin yang sudah tersedia. Untuk  mengubah pin analog menjadi

digital cukup mengubah konfigurasi pin pada program. Dalam board kita bisa lihat pin

digital diberi keterangan 0-13, jadi untuk menggunakan pin analog menjadi output

digital, pin analog yang pada keterangan board 0-5 kita ubah menjadi pin 14-19. dengan

kata lain pin analog 0-5 berfungsi juga sebagi pin output digital 14-16. Sifat open source

arduino juga banyak memberikan keuntungan tersendiri untuk kita dalam menggunakan

board ini, karena dengan sifat open source komponen yang kita pakai tidak hanya

tergantung pada satu merek, namun memungkinkan kita bisa memakai semua komponen

yang ada dipasaran. Bahasa pemrograman arduino merupakan bahasa C yang sudah

disederhanakan syntax bahasa pemrogramannya sehingga mempermudah kita dalam

mempelajari dan mendalami mikrokontroler. (www.arduino.cc)



18

ATmega 328P

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di

dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori, dan perlengkapan input output.

Dengan kata lain adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan

keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara

khusus. Cara kerjanya yaitu membaca dan menulis data. Mikrokontroler merupakan

computer di dalam chip yang digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik, yang

menekankan efisiensi dan efektifitas biaya. Secara harfiah disebut pengendali kecil di

mana sebuah sistem elektronik yang sebelumnya banyak memerlukan komponen-

komponen pendukung  seperti IC TTL dan CMOS dapat direduksi dan akhirnya

terpusat serta dikendalikan oleh mikrokontroler ini.

Mikrokontroler digunakan dalam produk dan alat yang dikendalikan secara otomatis.

Dengan mengurangi biaya, ukuran, dan konsumsi tenaga dibandingkan dengan

mendesain menggunakan mikroprosesor memori dan alat input output yang terpisah,

kehadiran mikrokontroler membuat kontrol elektrik menjadi lebih ekonomis. Agar

sebuah mikrokontroler dapat berfungsi, maka mikrokontroler tersebut memerlukan

komponen ektsternal yang kemudian disebut degnan sistem minimum. Untuk membuat

sistem minimum paling tidak dibuthkan sistem clock dan reset. Yang dimaksud dengan

sistem minimum adalah sebuah rangkaian mikrokontroler yang sudah dapat digunakan

unttuk menjalankan sebuah aplikasi. Sebuah IC mikrokontoler tidak akan berarti bila

hanya berdiri sendiri.
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Mikrokontroler yang digunakan pada penelitian ini adalah ATmega 328P jenis

AVR. ATmega 328P meruapakan mikrokontroler keluaran dari atmel yang

mempunyai arsitektur RISC yang di mana setiap proses eksekusi data lebih cepat

dari arsitektur CISC. Mikrokontroller ATmega  328P memiliki kemudahan

program dengan menggunakan program bahasa C dan download program antara

PC dengan mikrokontroller sangat cepat. Mikrokontroller ATmega 328P memiliki

23 pin yang sudah terintegrasi dengan Board Arduino Uno R3. Mikrokontroler ini

memiliki beberapa fitur antara lain:

1.   130 macam instruksi yang hampir semuanya dieksekusi dalam satu siklus

clock.

2.   32 x 8-bit register serba guna.

3. Kecepatan mencapai 16 MIPS dengan clock 16 Mhz.

4.   32 KB flash memory dan pada arduino memiliki bootloader yang

menggunakan 2 KB dari flash memory.

5.   Memiliki EEPROM sebesar 1 KB.

6.   Memilik SRAM sebesar 2 KB.

Mikrokontroler ATmega 328P memiliki arsitektur Harvard, yaitu memisahkan

memori untuk kode program dan memori untuk data sehingga dapat

memaksimalkan kerja dan parallelism. Instruksi–instruksi dalam memori program

dieksekusi dalam satu alur tunggal, di mana pada saat satu instruksi dikerjakan

instruksi berikutnya sudah diambil dari memori program. Konsep inilah yang

memungkinkan  instruksi–instruksi dapat dieksekusi dalam setiap satu siklus

clock. 32 x 8-bit register serba guna digunakan untuk mendukung operasi pada
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ALU (Arithmatic Logic unit) yang dapat dilakukan dalam satu siklus. Enam dari

register serbaguna ini dapat digunakan sebagai 3 buah register pointer 16-bit pada

mode pengalamatan tidak langsung untuk mengambil data pada ruang memori

data.

Ketiga register pointer 16-bit ini disebut dengan register X (gabungan R26 dan

R27), register Y (gabungan R28 dan R29), dan register Z (gabungan R30 dan

R31). Hampir semua instruksi AVR memiliki  format 16-bit. Setiap alamat

memori program terdiri dari instruksi 16-bit atau 32-bit. Selain register serba

guna di atas, terdapat register lain yang terpetakan dengan teknik memory mapped

I/O selebar 64 byte. Beberapa register ini digunakan untuk fungsi khusus antara

lain sebagai register control Timer/Counter, Interupsi, ADC, USART, SPI,

EEPROM, dan fungsi I/O lainnya. Register–register ini menempati memori pada

alamat 0x20h – 0x5Fh. (www.atmel.com)
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Gambar 2.7 Arsitektur ATmega328P
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Gambar 2.8 Konfigurasi ATmega 328P.

D. Sonar

Sonar atau Sound Navigation and Ranging yang diartikan adalah pengukuran

jarak dan navigasi suara. Dengan kata lain, sonar merupakan teknik yang

digunakan untuk menentukan posisi ( jarak ) dengan gelombang suara. Sonar

(Sound Navigation and Ranging) merupakan suatu peralatan atau piranti yang

digunakan dalam komunikasi di bawah laut, sonar sendiri bekerja untuk mencari

atau mendeteksi suatu benda yang ada di bawah laut dengan cara mengirim
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gelombang suara yang nantinya gelombang suara tersebut dipantulkan kembali

oleh benda yang akan dideteksi.

Gambar 2.9 Penggunaan sonar dalam mendeteksi ikan

Pengembangan sonar berawal dari metode pengukuran kecepatan suara dalam air

dengan menggunakan lonceng. Teknik ini kemudian dikembangkan untuk

mendeteksi adanya gunung es di laut untuk menghindari tabrakan antara kapal

dengan gunung es. Dengan berjalannya waktu, teknik Sonar digunakan untuk

mendeteksi keberadaan kapal lain. Dalam perang dunia I misalnya, teknik sonar

digunakan untuk mendeteksi kapal selam militer. Pada awalnya sonar hanya

dipergunakan dalam militer, namun dalam perkembangannya pada tahun 1970-an

angkatan laut Amerika Serikat mendeklasifikasikannya untuk dapat digunakan

oleh sipil. Sonar kemudian banyak digunakan sebagai alat untuk mencari dan

menangkap ikan.

Adapun fungsi sonar adalah sebagai berikut :

- Sonar biasa dimanfaatkan dalam mengukur kedalamanlaut (Bathymetry)

- pengidentifikasian jenis-jenis lapisan sedimen dasar laut(Subbottom

Profilers)

- pemetaan dasar laut ( Sea Bed Mapping )

- analisa dampak lingkungan didasar laut



24

- menangkap ikan

Bagian Sensor Ultrasonik

Piezoelektrik

Piezoelektrik berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik.

Bahan piezoelektrik adalah material yang memproduksi medan listrik ketika

dikenai regangan atau tekanan mekanis. Sebaliknya, jika medan listrik diterapkan,

maka material tersebut akan mengalami regangan atau tekanan mekanis. Jika

rangkaian pengukur beroperasi pada mode pulsa elemen piezoelektrik yang sama,

maka dapat digunakan sebagai transmitter dan reiceiver. Frekuensi yang

ditimbulkan tergantung pada osilatornya yang disesuiakan frekuensi kerja dari

masing-masing transduser. Karena kelebihannya inilah maka tranduser

piezoelektrik lebih sesuai digunakan untuk sensor ultrasonik.

Transmitter

Transmitter adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai pemancar gelombang

ultrasonik dengan frekuensi tertentu (misal, sebesar 40 kHz) yang dibangkitkan

dari sebuah osilator. Untuk menghasilkan frekuensi 40 KHz, harus di buat sebuah

rangkaian osilator dan keluaran dari osilator dilanjutkan menuju penguat sinyal.

Besarnya frekuensi ditentukan oleh komponen RLC / kristal tergantung dari disain

osilator yang digunakan. Penguat sinyal akan memberikan sebuah sinyal listrik

yang diumpankan ke piezoelektrik dan terjadi reaksi mekanik sehingga bergetar

dan memancarkan gelombang yang sesuai dengan besar frekuensi pada osilator.
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Receiver

Receiver terdiri dari transduser ultrasonik menggunakan bahan piezoelektrik, yang

berfungsi sebagai penerima gelombang pantulan yang berasal dari transmitter

yang dikenakan pada permukaan suatu benda atau gelombang langsung LOS

(Line of Sight) dari transmitter. Oleh karena bahan piezoelektrik memiliki reaksi

yang reversible, elemen keramik akan membangkitkan tegangan listrik pada saat

gelombang datang dengan frekuensi yang resonan dan akan menggetarkan bahan

piezoelektrik tersebut.

E. Relay

Relay merupakan salah satu komponen yang palingsering digunakan pada

beberapa peralatan elektronik dan di berbagai bidang lainya. Relay saklar ialah

saklar elektronik yang dapat membuka dan menutup rangkaian dengan

menggunakan kendali dari rangkaian yang lain.

Gambar 2.10 Relay
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Sebuah relay tersusun atas kumparan, pegas, saklar ( terhubung pada pegas) dan 2

kontak elektronik ( normally close dan normally open ).

- Normally close (NC) : kondisi normal – saklar tertutup

- Normally open (NO) : kondisi normal – saklar terbuka

Berdasarkan pada prinsip dasar cara kerjanya, relay dapat bekerja karena adanya

medan magnet yang digunakan untuk menggerakkan saklar. Saat kumparan

diberikan tegangan sebesar tegangan kerja relay maka akan timbul medan magnet

pada kumparan karena adanya arus yang mengalir pada lilitan kawat. Kumparan

yang bersifat sebagai elektromagnet ini kemudian akan menarik saklar dari kontak

NC ke kontak NO. Jika tegangan ada kumparan dimatikan maka medan magnet

pada kumparan akan hilang sehingga pegas akan menarik saklar ke NC.

F. Led

Light Emitting Dioda (LED) atau dioda pemancar cahaya yang merupakan salah

satu dari komponen optoelektronik. Optoelektronik sendiri adalah tekhnologi

yang mengkombinasikan optik dan elektronik, contohnya LED, fotodioda,

optocouper. LED biasanya digunakan pada rangkaian digital untuk mengetahui

kondisi logika pada rangkaian, apakah kondisi High atau Low.

Beda antara LED dan dioda biasa adalah pada dioda biasa, energi dikeluarga

dalam bentuk panas tetapi pada LED energi dikeluarkan dalam bentuk sinar.

Dengan menggunakan elemen seperti galium, arsenik dan fosfor.pabrik dapat

memproduksi LED berwarna merah, hijau, kuning, biru, orange, dan inframerah (

tak terlihat ).
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Gambar 2.11 LED

G. Transistor

Fungsi transistor sangat berpengaruh besar di dalam kinerja rangkaian

elektronika. Karena di didalam sirkuit elektronik, komponen transistor berfungsi

sebagai jangkar rangkaian. Transistor adalah komponen semi kinduktor yang

memiliki 3 kaki elektroda yaitu Basis (B), Colector (C) dan Emitor (E). Dengan

adanya 3 kaki elektroda tersebut, tegangan atau arus yang mengalir pada satu kaki

akan mengatur arus yang lebih besar untuk melalui terminal lainya.

Fungsi transistor lainya :

 Sebagai penguat amplifier.

 Sebagai pemutus dan penyambung (switching).

 Sebagai pengatur stabilitas tegangan.

 Sebagai peratas arus.

 Dapat menahan sebagian arus yang mengalir.

 Menguatkan arus dalam rangkaian.

 Sebagai pembangkit frekuensi rendah ataupun tinggi.
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Jika kita lihat dari susuan semi konduktor, Transistor dibedakan lagi menjadi 2

bagian, yaitu Transistor PNP dan Transistor NPN. Untuk dapat membedakan

kedua jenis tersebut, dapat kita lihat dari bentuk arah panah yang terdapat pada

kaki emitornya. Pada transistor PNP arah panah akan mengarah ke dalam,

sedangkan pada transistor NPN arah panahnya akan mengarah ke luar. Saat ini

transistor telah mengalami banyak perkembangan, karena sekarang ini transistor

sudah dapat kita gunakan sebagai memory dan dapat memproses sebuah getaran

listrik dalam dunia prosesor komputer.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Mei 2015 sampai Desember 2015 dan

perancangan tugas akhir dilakukan di Laboratorium Terpadu Teknik Elektro

Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan

Adapun peralatan yang akan digunakan adalah:

1. Solder

2. Timah

3. Bor PCB

4. Multimeter

5. Kabel

6. PCB

7. Akrilik

8. Steroform

9. Jaring ikan

10. LED

11. Kabel
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Komponen- komponen utama yang dibutuhkan adalah:

1. Arduino Uno R3

2. Motor DC

3. Driver Relay

4. Personal Computer (PC)

5. Sensor Lv-Maxsonar-Ez

C. Metode Penelitian

Pada penyelesaian tugas akhir ini ada beberapa langkah kerja yang

dilakukan antara lain:

1. studi literatur

Mengumpulkan materi yang berkaitan dengan tugas akhir.

Berikut gambar spesifikasi perancangan :

Gambar 3.1. Spesifikasi Perancangan Bagan Penangkap ikan Otomatis

Penampung air

kontroler

Rangka bagan

jaring

sensor

Penggulung
benang

Motor dc

lampu

100 cm

60 cm

55 cm

79 cm

80 cm

83 cm

54 cm
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2. Analisa

Tahapan yang terakhir dari tugas akhir ini adalah merancang dan

menganalisa sistem prototype bagan penangkap ikan otomatis

menggunakan sensor sonar.

D. Tahap – Tahap Dalam Pembuatan Tugas Akhir

a. Spesifikasi alat

1. Sensor LV-maxsonar Ez

Sensor sonar adalah sensor yang umum digunakan untuk menentukan jarak

sebuah objek. Pada dasarnya sensor ini bekerja berdasarkan prinsip

pemantulan gelombang suara, dimana dalam hal ini variabel yang diukur

adalah waktu pemantulan sejak gelombang tersebut dipancarkan. Tidak

seperti sensor jarak lain seperti inframerah atau sensor laser, sensor sonar

ini memiliki jangkauan deteksi yang relatif luas, sehingga untuk jarak

deteksi yang didapat, tidak dapat ditentukan lokasi objek secara tepat pada

daerah deteksi tersebut tanpa menggunakan pengolahan lanjutan.



32

Gambar 3.2 sensor Lv-Maxsonar Ez

Sensor Lv-Maxsonar Ez memiliki karakteristik sebagai berikut :

 Sensor pengukur jarak berbasis ultrasonic yang bekerja pada frekuensi

42kHz.

 Bekerja pada catu daya 2,5VDC - 5,5VDC dengan konsumsi arus

2mA.

 Hasil pembacaan data diperbaharui secara otomatis dengan jeda 50ms

(20Hz).

 Dapat dioperasikan secara otomatis dalam mengukur jarak (free-run)

ataupun manual (triggered).

 Mampu mendeteksi objek dalam : 0 - 6,5 m dan mampu mengukur

jarak objek dalam range : 0.15 - 6,5 m
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 Resolusi : 2,54 cm

 Memiliki antarmuka : lebar pulsa, tegangan analog dan serial UART

TTL (bukan RS-232).

 Menggunakan 1 buah transducer yang digunakan sebagai transmiter

dan receiver.

 Konsumsi daya yang rendah, sehingga cocok untuk aplikasi yang

berbasiskan baterai.

 Dapat dihubungkan dengan berbagai macam mikrokontroler

Sensor sonar pada dasarnya bekerja berdasarkan prinsip pemantulan

gelombang ultrasonic, berikut ini adalah hal yang dilakukan oleh sensor

untuk

mendeteksi keberadaan sebuah objek:

- Sensor memancarkan sinyal ultrasound dengan frekuensi sekitar 50

KHz.

- Sensor mendeteksi waktu pantulan lewat receiver sejak sinyal tersebut

dipancarkan

Model sonar pada dasarnya adalah cara bagaimana data jarak hasil

pembacaan sensor diintrepretasiakan. Tidak seperti sensor jenis lain (misal

Laser atau sumber infrared) yang hanya mendeteksi wilayah yang sangat

sempit (focus), pancaran gelombang sonar bersifat menyebar dan
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membentuk area deteksi’ berbentuk kerucut Kita tidak dapat secara

langsung mengintepretasikan data jarak yang dihasilkan sensor sonar

secara langsung tanpa pengolahan awal, maka secara umum jangkauan

sudut deteksi untuk sensor sonar ini besarnya kurang lebih 30°.

2. Sensor MB7060 XL-Maxsonar-WR1

Sensor MB7060 XL-Maxsonar-WR1 adalah sensor sonar yang memiliki

kemampuan tahan terhadap air. Sensor ini adalah penyempurnaan dari

sensor Lv-Maxsonar-Ez

Gambar 3.3 Sensor MB7060 XL-Maxsonar-WR1

Adapun fitur yang dimiliki sensor MB7060Xl-Macsonar-WR adalah

sebagai berikut :

 Sensor pengukur jarak berbasis ultrasonic yang bekerja pada

frekuensi 42kHz.

 Bekerja pada catu daya 3,3VDC - 5,5VDC.

 Hasil pembacaan data diperbaharui secara otomatis dengan jeda

100ms (10Hz).
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 Dapat dioperasikan secara otomatis dalam mengukur jarak (free-

run) ataupun manual (triggered).

 Mampu mendeteksi objek dalam : 0 - 765 cm dan mampu

mengukur jarak objek dalam range : 20 - 765 cm

 Resolusi : 1 cm

 Kalibrasi secara otomatis dan real-time ketika terkena noise

 Memiliki antarmuka : lebar pulsa, tegangan analog dan serial

UART TTL (bukan RS-232).

 Menggunakan 1 buah transducer yang digunakan sebagai

transmiter dan receiver.

 Konsumsi daya yang rendah, sehingga cocok untuk aplikasi

yang berbasiskan baterai.

 Dilengkapi dengan kemasan corong yang terbuat dari PVC +

fitting PVC 3/4".

 Memiliki ketahanan air sesuai dengan standar IP67 (tes

ketahanan di dalam air dalam jangka waktu 30 menit pada

kedalaman 1 m).

 Dapat dihubungkan dengan berbagai macam mikrokontroler

3. Power supply

Power supply menggunakan transformator dengan arus 5 A. Tegangan

yang digunakan dari transformator adalah 12 V dan 20 V, kemudian
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tegangan 12 V di pararelkan ke lm 7812 dan 7805 agar didapatkan

tegangan 12 V dan 5 V.

4. H-Bridge

H-Bridge adalah rangkaian yang digunakan untuk mengubah polaritas

motor dc. Sehingga motor dc dapat difungsikan untuk menurunkan

jaring atau menarik jaring kembali keatas.

5. Rangkaian lampu pemanggil ikan otomatis

LED difungsikan sebagai atraktor atau cahaya buatan yang difungsikan

sebagai alat untuk memancing ikan yang bersifat fototaksis.

b. Perancangan alat

Dalam tahapan ini perancangan rangkaian keseluruhan dari alat

rancang bangun prototipe sistem bagan ikan otomatis menggunakan

sensor sonar berbasis Arduino Uno R3. Hasil dari perancangan sistem

adalah gambar rangkaian skematik perbagian dan rangkaian skematik

secara menyeluruh. Berikut gambar diagram blok sistem secara

keseluruhan :
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+

-

Gambar 3.4 Diagram blog sistem

Pada diagram blog diatas dapat dijelaskan eksternal sistem ialah ikan

yang akan dideteksi oleh sensor. Kemudian kontroler memproses

output dari sensor ultrasonik. Jika hasil pendeteksian sensor terhadap

ikan sesuai dengan yang diinginkan maka motor akan berputar dan

membuat jaring naik. Namun jika sensor belum mendeteksi

kedatangan ikan maka sensor melakukan pendeteksian kembali.

1. Power suplai

Power suplai dibuat dalam 3 bagian tegangan yaitu 20 v, 12 v dan 5 v.

Tegangan 20 volt digunakan untuk menyuplai motor dc kemudian tegangan

12 volt digunakan sebagai catu daya arduino dan H-Bridge sedangkan

tegangan 5 volt digunakan sebagai catu daya lcd 16 x 2, limit swicth, dan

lampu led.

Af Arduino uno
r3

LCD

Motor dc

Ektrenal sistem

( ikan)

Sensor ultrasonik

lv- maxsonar ez

Set poin
ketinggian

eror
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Gambar 3.5 rangkaian skematik power suplai

2. H-Bridge

H-bridge adalah sebuah rangkaian dimana motor menjadi titik tengahnya

dengan dua jalur yang bisa dibuka tutup untuk melewatkan arus pada motor

tersebut. Pembuka dan penutup jalur tersebut menggunakan relay 12 volt.

Sebagai penguatan daya inputan yang berasal dari arduino maka

dibutuhkan ic uln 2003.

Gmabar 3.6 rangkaian H-Bridge motor dc
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3. Rangkaian lampu otomatis pemanggil ikan

Penggunaan transistor 2n3904 yang termasuk transistor NPN sebagai

penguatan daya untuk menghidupkan rangkaian led yang memiliki sumber

dari arduino, karena sumber dari arduino kurang memadai untuk

menghidupkan rangkaian led.

Gambar 3.7 Rangkaian skematik LED

Berikut tahap – tahap dalam implementasi rangkaian :

a. Menentukan rangkaian yang dibutuhkan untuk setiap blok rangkaian.

b. Menentukan komponen yang digunakan pada setiap blok rangkaian

c. Merangkai komponen dan uji coba rangkaian dari masing – masing blok
rangkaian dalam papan percobaan

d. Menggabungkan rangkaian dari setiap blok dalam papan percobaan dan
dilakukan uji coba

e. Membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman dalam PC
dan kemudian memasukan program yang telah dibuat ke dalam arduino uno
r3

f. Melakukan penggabungan software dan hardware yang telah dibuat

arduino
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Gambar 3.8 Rangkaian skematik alat keseluruhan

Keterangan

Dari gambar 3.7 ketika push botton ditekan maka limit swictch atas akan

memberikan nilai ke arduino bernilai 0 dan akan memberikan keluaran di

arduino ke A1 = 0, A2 = 1 yang membuat motor bergerak kebawah, setelah

jaring mencapai bagian bawah bagan maka limitch switch bawah akan tertekan

dan memberi masukan nilai 1 ke arduino kemudian arduino memberikan

A1 A2 MOTOR

0 1 Bawah

1 0 Atas

1 1 X

0 0 Berhenti

LIMIT SWITCH
BAWAH

LIMIT SWITCH
ATAS

PUSHBOTTON

SENSOR

SONAR

LAMP

POWER

SUPPLY

DRIVER MOTOR

MOTOR

LCD
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keluaran A1= 0 dan A2 = 0 dimana akan membuat motor berhenti kemudian

A3 bernilai 4 sehingga lampu akan menyala dan sensor akan mendeteksi

keberadaan ikan.

Saat sensor sonar mendeteksi keberadaan ikan maka setelah 10 detik maka A1

= 1, A2 = 0 yang membuat motor bergerak ke atas, setelah jaring mencapai

atas dan menyentuh limit switch atas maka limit swich atas akan memberikan

masukan ke arduino bernilai 1 sehingga A1 = 0, A2 = 0 yang menjadikan

motor berhenti.

E. Pengujian alat

Pengujian alat dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan alat yang

telah dibuat. Pengujian dilakukan terhaadap rangkaian ( Hardware ) dan

program ( software ). Pada pengujian perangkat keras dilakukan dua kali

pengujian yaitu pengujian perbagian rangkaian dan pengujian secara

keseluruhan. Pengujian perbagian bertujuan agar terjadi kesalahan pada

rangkaian dapat diketahui lebih cepat dan tepat. Sedangkan pengujian

keseluruhan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari alat

yang dibuat apakah sesuai dengan apa yang diinginkan.

1. Pengujian power supply

Pada pengujian power supply digunakan sebuah voltmeter yang berfungsi

untuk mengetahui besarnya tegangan pada power supply.

2. Pengujian sensor Lv-Maxsonar Ez



42

Pada pengujian ini menggunakan sebuah penggaris sebagai alat ukur

untuk membandingkan hasil pembacaan sensor dan hasil pengukuran

secara manual sehingga dapat mengetahui keakuratan pembacaan sensor

3. H-Bridge adalah sebuah rangkaian yang digunakan untuk mengendalikan

sebuah motor DC dalam hal ini motor dapat berputar searah dengan jarum

jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Pengujian rangkaian H-

Bridge dilakukan untuk mengetahui apakah motor yang digunakan untuk

menurunkan atau menaikkan jaring dapat berputar bolak – balik atau

tidak. Pada rangkaian H-Bridge ini terdapar dua input sinyal port dari A

dan port B. Tahap pertama pengujian dilakukan dengan memberikan

tegangan 5v pada port A sehingga relay 1 dan 3 aktif dan motor

berlawanan dengan jarum jam kemudian jaring akan bergerak turun.

Pengujian tahap dua dilakukan dengan memberikan tegangan 5v pada

port B sehingga relay 2 dan 4 aktif dan motor berputar searah dengan

jarum jam maka benang akan digulung yang membuat jaring bergerak

naik.

F. Analisa dan kesimpulan

Setelah proses pembuatan alat selesai, langkah selanjutnya adalah

menganalisa data – data yang didapat dari pengujian keseluruhan alat yang

sudah dibuat. Proses analisa data dari pengujian ini dilakukan agar dapat

diketahui lebih dalam mengenai kelebihan dan kekurangan dari analisa yang

sudah dilakukan.
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G. Pembuatan laporan

Pada tahap ini dilakukan penulisan terhadap data – data yang didapat dari

hasil pengujian, analisis dan kesimpulan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Telah dibangun prototipe bagan ikan otomatis menggunakan sensor sonar

berbasis arduino uno r3

2. Sensor lv-maxsonar ez tidak dapat mendeteksi kedatangan ikan di dalam air

dan tidak memiliki fitur untuk melakukan pendeteksian di dalam air

B. Saran

1. Diperlukanya Sensor MB7060XL-maxsonar-WR untuk melakukan

pendeteksian ikan di dalam air untuk keberhasilan  penangkapan ikan.
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