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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN WAHANA UKUR KECEPATAN ALIRAN SUNGAI 

 

 OLEH:  

RAHMAT DENDI PUTRA 

     Arus aliran sungai menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk 

mengetahui potensi pemanfataan sungai sebagai pembangkit energi listrik. Arus 

aliran tersebut diketahui dengan menggunakan flowmeter. Penggunaan flowmeter 

konvensional memiliki keterbatasan penggunaan pada cakupan wilayah sungai 

yang luas dan dalam. Perlunya dirancang wahana ukur untuk pergerakan cepat 

diperairan dangkal maupun daerah perairan yang sulit untuk dijangkau. 

penambahan GPS yang dapat membantu ketepatan lokasi pengukuran sehingga 

data yang di dapat bersifat realtime. 

     Penelitian ini dilakukan dengan cara mengembangkan sebuah wahana ukur 

yang berbentuk kapal mini. Wahana ukur ini memiliki panjang 84 cm, lebar 25,5 

cm dan tinggi 11 cm. Wahana ukur ini dilengkapi dengan flowmeter dan GPS 

yang dikontrol menggunakan Arduino. Perancangan wahana ukur ini dilakukan 

dengan 3 tahapan yaitu, perancangan fisik, perancangan kontrol, dan assembly.  

     Pada pengujian lapangan kapal melintasi 5 titik acuan yang telah dibuat dengan 

3 kali pengambilan data pada 3 sisi sungai. Hasilnya wahana ukur tersebut dapat 



 

melakukan pengukuran kecepatan arus dengan mobilitas yang cukup tinggi 

dengan data realtime. Salah satu hasil pengukuran kecepatan arus air yang terbaca 

pada flowmeter sebesar 430.98 cm/s dengan tingkat error sebesar 12,6%. 

 

Kata Kunci : Sungai, Wahana Ukur, Flowmeter, Realtime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT OF VELOCITY VEHICLE MEASUREMENT OF 

RIVER FLOW 

 

By: 

RAHMAT DENDI PUTRA 

 

     River flow is one of the indicators which is used to determine the potential use 

of the river as an electricity generator. The flow was known by using a flowmeter. 

The conventional use of flowmeter have a use limitation at some river area that is 

wide and deep. It was important to design a measurement vehicle for rapid 

movement in shallow water and the water area which was difficult to reach. The 

addition of GPS could help the accuracy of the measurement location so that the 

data could be in realtime. 

     This research was conducted by developing a measurement vehicle in the form 

of a mini ship. This vehicle had a length of 84 cm, a width of 25,5 cm, and a 

height of 11 cm. In addition, this vehicle was equipped with flowmeter and GPS 

which were controlled by using Arduino. The design of the measurement vehicle 

was carried out in three stages; physical design, control design, and assembly.
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     In this test, the ship crossed five reference points which had been made in three 

times of data collection on three sides of the river. The result of this test was the 

floating vehicle could measure current speed with high mobility in realtime data. 

One of the result of water flow measurement on the flowmeter is 430.98 cm/s with 

error probability 12,6%. 

 

Key Words: River Flow, Measurement Vehicle, Ship, Flowmeter, Realtime
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan dengan area maritim

yang sangat luas. Menurut data yang diperoleh dari badan informasi

geospasial, Indonesia memiliki luas daratan sebesar 1.900.000 km2 dan luas

perairan sebesar 6.400.000 km2 (PUSHIDROSAL RI, 2018). Luasnya

perairan tersebut terbagi atas laut, danau dan sungai. Berdasarkan peraturan

yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 4/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai,

Indonesia terdiri atas 128 wilayah sungai (Biro Hukum Kementrian PUPR RI,

2016).

Sungai merupakan aliran air mengalir dari hulu menuju hilir. Sungai dapat

menjadi salah satu sumber energi yang dapat dimanfaatkan sebagai

pembangkit listrik. Derasnya aliran sungai dimanfaatkan untuk memutar

turbin, sehingga menyebabkan aktifnya generator pada pembangkit listrik

(Odum, 1996). Untuk mengetahui potensi arus sungai dalam rangka

pemanfaatannya sebagai pembangkit listrik tersebut maka digunakan alat yang

bernama flowmeter.
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Flowmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah aliran dari

suatu fluida yang mengalir. Alat ini terdiri dari primary device sebagai alat

utamanya dan secondary device sebagai alat bantunya. Alat utama dari sebuah

flowmeter menghasilkan suatu sinyal yang merespon terhadap aliran, sebab

laju aliran tersebut telah terganggu. Sedang alat bantu sekunder berfungsi

untuk menerima sinyal dari alat utama lalu menampilkan, merekam, dan

mentransmisikannya sebagai hasil dari laju aliran (Koestoer, 2004).

Penggunaan flowmeter konvensional untuk aktifitas pengukuran arus sungai di

beberapa titik yang berbeda dirasa cukup menyulitkan juga berbahaya. Sebab

perangkat konvensional tersebut sangat minim mobilitasnya, sehingga kurang

efisien bila digunakan pada sungai yang memiliki cakupan wilayah yang luas

dan dalam. Belum lagi bila sungai yang hendak diukur tersebut memiliki

karakteristik arus yang kuat, hal ini jelas menjadi resiko yang membahayakan

untuk aktifitas pengukuran. Pengembangan wahana ukur sebagai peralatan

bantu dalam aktifitas pengukuran dapat meningkatkan mobilitas dan

mengurangi resiko bahaya dari aktifitas tersebut.

Wahana ukur dirancang untuk pergerakan cepat diperairan dangkal maupun

daerah perairan yang sulit untuk dijangkau. Pengoperasian dari wahana ukur

yang hanya membutuhkan lebih sedikit kru mampu mengurangi waktu dan

biaya dibandingkan pengukuran dengan cara konvensional. Jam kerja dapat

direduksi dan lebih sedikit waktu yang dibutuhkan. Belum lagi penambahan

GPS yang dapat membantu ketepatan lokasi pengukuran. Berdasarkan hal-hal
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tersebut, maka dilakukan penelitian dengan tema “PENGEMBANGAN

WAHANA UKUR KECEPATAN ALIRAN SUNGAI”.

B. Tujuan

Adapun tujuan dalam peneltian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan wahana ukur yang dapat digunakan untuk mengukur

kecepatan arus sungai di beberapa titik dengan tingkat mobilisasi yang

lebih tinggi dari alat pengukur konvensional.

2. Melakukan pengujian terhadap wahana ukur untuk mendapatkan data

pengukuran secara realtime yang melalui beberapa titik koordinat.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari dilakukannya penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Pembaca dapat memahami cara kerja dan kelebihan dari wahana ini.

2. Pembaca dapat mengetahui karakteristik dari wahana ukur ini.

3. Pembaca dapat mengembangkan penelitian ini dengan lebih kompleks

sehingga dapat lebih berguna dalam bidang kemaritiman.

D. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang ditentukan dalam penelitian tugas akhir ini

adalah sebagai berikut:

1. Wahana ukur yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk prototipe.
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2. Penelitian tentang wahana ukur ini berfokus pada kecepatan arus aliran

sungai beserta titik koordinatnya.

3. Lokasi pengujian wahana ukur pada penelitian ini berada di aliran Sungai

Way Beghak.

4. Pengukuran arus sungai pada penelitian ini dilakukan di beberapa titik

sepanjang aliran Sungai Way Beghak.

5. Nilai kecepatan arus sungai yang diukur hanya berlaku pada periode

pengukuran tersebut saja.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan oleh penulis dalam penulisan laporan penelitian

ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang, tujuan dan batasan masalah dalam penulisan

laporan serta sistematika yang digunakan penulis dalam menyusun

laporannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori dasar atau literatur yang menjadi pedoman atau acuan

yang berhubungan dengan penelitian ini.

III. METODE PENELITIAN

Berisi mengenai waktu dan tempat, alur atau tahapan, serta metode-metode

yang digunakan oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian.
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IV. DATA DAN PEMBAHASAN

Berisikan data-data yang diperolah dari hasil penelitian yang telah

dilakukan beserta pembahasan pengaruh berbagai parameter yang pada

penelitian ini.

V. PENUTUP

Berisikan simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh serta saran yang

diperlukan untuk penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber dan referensi yang digunakan oleh penulis dalam menyusun

laporan penelitian ini.

LAMPIRAN

Berisi data pelengkap seperti gambar, dan beberapa data pendukung untuk

menunjang kredibilitas laporan penelitian ini.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wahana Apung Tanpa Awak (Unmanned Surface Vehicle)

Wahana Apung Tanpa Awak merupakan wahana apung yang beroperasi

pada permukaan air tanpa awak. USV telah di uji coba sejak meletusnya

Perang Dunia ke-II. Seiring dengan perkembangannya, USV kini berguna di

bidang oseanografi karena memiliki kemampuan yang lebih baik bila

dibandingkan dengan pelampung pengamat cuaca. Selain itu juga lebih

murah dibandingkan dengan kapal pengamat cuaca dan kapal penelitian

konvensional serta mampu bekerja secara fleksibel (Bertram, 2011).

Wahana apung semacam ROAZ nantinya akan menjadi peralatan yang lebih

efisien untuk mengatasi survei-survei yang beresiko. Sistem yang bekerja

ini nantiny akan mampu mengatasi kekosongan data yang tidak dapat

dilakukan oleh kapal survei hidrografi konvensional (Ferreira, 2009). USV

tidak hanya mempunyai kemampuan untuk peneltian di perairan yang relatif

dangkal, namun mampu memberikan pemahaman kontrol geologis yang

lebih baik terhadap keadaan lingkungan dangkal.
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Salah satu cara untuk melakukan survei barimetri pada daerah yang dangkal

adalah dengan melakukannya menggunakan wahana apung tanpa awak.

Wahana apung dirancang untuk pergerakan cepat di perairan dangkal dan

perairan yang sulit untuk dijangkau. Ukurannya yang kecil memungkinkan

untuk operasional dengan satu kru saja sehingga mampu mengurangi waktu

dan biaya. Namun, wahana apung ini juga mampu dikombinasikan dengan

metode konvensional. Wahana apung ini berukuran mini dan portable, tapi

kokoh dan mampu diandalkan. Penggunaan software dan interface

memudahkan pembuatannya, dengan instruksi dan praktik surveyor mampu

mengumpulkan data (Denny, 2010).

Perkembangan teknologi kemaritiman yang cukup pesat dapat dilihat dari

desain lambung dan sistem kontrol pada kapal. Desain untuk lambung kapal

mengikuti 2 prinsip dasar, yaitu memindahkan air untuk melaluinya atau

berjalan diatasnya. Jenis pada lambung kapal terbagi atas displacement hull

dan planning hull. Displacement hull merupakan jenis lambung kapal yang

memungkinkan kapal bergerak dengan membelah air sehingga cocok yang

berlayar di perairan tenang dan berombak. Kapal dengan jenis lambung ini

umumnya bergerak lamban dengan konsumsi bahan bakar yang banyak,

tetapi dengan kestabilan yang tinggi. Sedangkan planning hull merupakan

jenis lambung kapal yang memungkinkan kapal memiliki kecepatan yang

tinggi dengan bahan bakar yang lebih irit, akan tetapi wilayah jangkauan

perairan yang dapat dijelajah terbatas sebab kestabilan (Furqon, 2015).
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Adapun macam-macam bentuk lambung kapal antara lain sebagai berikut

(Wiratama, 2018) :

1. Flat Bottomed Hulls

Kapal dengan lambung berbentuk rata pada bagian bawahnya. Lambung

bentuk ini memiliki tingkat stabilitas yang tinggi, cocok digunakan pada

air yang tenang dengan bentuk perahu yang kecil. Kapal ini termasuk

kategori planning hull.

2. Round Bottomed Hulls

Kapal dengan lambung berbentuk semi lingkaran pada bagian dasar.

Kapal ini termasuk kategori planning hull. Lambung kapal dengan jenis

ini didesain untuk bergerak secara halus pada air dengan penggunaan

daya yang terhitung minim. Kerugian dari desain ini adalah kurang

stabilnya kapal dan mudah terbalik.

3. V-Shaped Hull

Kapal dengan lambung berbentuk V-shaped hull digunakan guna

membelah air pada kecepatan yang terhitung tinggi sehingga

meminimalisir hambatan air bahkan pada air yang memiliki gelombang.

Kapal ini termasuk kategori planning hull.

4. Katamaran

Kapal ini termasuk kategori displacement hull. Katamaran merupakan

model yang paling stabil namun membutuhkan radius yang lebih besar

untuk berbelok.
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Stabilitas kapal adalah kemampuan kapal kembali ke posisi awal setelah

mengalami olengan yang disebabkan oleh gaya luar yaitu gelombang atau

angin,(Barrass, 1991). Adapun faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas

adalah sebagai berikut:

1. Nilai dari GM, semakin besar nilai dari GM semakin baik kemampun

balik pada posisi semula setelah kapal mengalami oleng.

2. Semakin besar lengan momen, semakin besar momen kopel yang terjadi.

Sehingga memiliki lengan pengembali yang lebih besar.

3. Faktor bentuk dipengaruhi oleh letak titik G (titik berat), semakin rendah

titik berat kapal maka nilai dari GM semakin besar.

4. Faktor berat dipengaruhi oleh letak titik B, titik tekan keatas dari volume

air yang dipindahkan oleh bagian kapal yang ada didalam air (Barrass,

1991).

Pada perancangan sebuah kapal tentunya memperhatikan stabilitas dari

kapal tersebut. Adapun yang harus diperhatikan ialah titik-titik penting

yang mempengaruhi stabilitas. Titik-titik penting tersebut dapat dilihat

pada Gambar 2.1 yang antara lain sebagai berikut (Hind, 1967):

Gambar 2.1 Titik Stabilitas Kapal

(Sumber: maritimeworld.web.id)
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1. Titik Berat (G)

Titik tangkap dari semua percepatan gaya yang bekerja kea rah bawah.

Letak titik G pada stabilitas kapal ditentukan lewat percobaan pada

kapal.

2. Titik Apung (B)

Titik tangkap dari semua percepatan gaya yang arahnya tegak lurus ke

atas dari bagian kapal yang terbenam.

3. Titik Metasentris (M)

Titik ini tidak boleh dilampaui oleh titik G agar stabilitas kapal tetap

stabil.

Selain bentuk lambung kapal, banyak pengembangan penelitian tentang

sistem kontrol kapal. Adapun beberapa komponen yang terdapat pada

wahana apung tanpa awak, antara lain sebagai berikut:

1. Motor BLDC

Motor BLDC adalah motor arus searah tanpa sikat yang membutuhkan

tegangan searah untuk menjalankannnya. Motor ini mengubah energi

listrik menjadi energi gerak (mekanik). Motor BLDC termasuk kedalam

motor listrik, sehingga medan magnet yang dihasilkan stator dan rotor

memiliki frekuensi yang sama. Motor jenis ini memiliki magnet

permanen dan elektromagnet pada bagian rotor (Kumara, 2008).

2. Baterai

Baterai merupakan sebuah kombinasi material yang berguna mengubah

energi kimia menjadi energi listrik. Adanya reaksi kimia dari subtansi
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pada baterai menghasilkan  voltase pada jumlah tertentu. Pada sel baterai

terjadi ionisasi elektrolit dari fasa ion negatif dan ion positip (Buban,

1992).

3. Fiberglass

Fiberglass merupakan bahan fiber komposit yang memiliki keunggulan

kuat dan ringan. Walaupun tidak sekokoh serat karbon, fiberglass lebih

ulet dan lebih murah. Material Fiberglass terdiri dari penguat berupa

serat dan pengikat berupa plastik, sehinggga meghasilkan kombinasi sifat

kuat,kaku serta ringan (Wiratama, 2017).

4. Baling-baling

Baling-baling merupakan bagian mesin yang berguna sebagai peggerak

mekanik. Baling-baling berguna untuk memindahkan tenaga dengan

merubah gaya putar menjadi gaya dorong penggerak badan kapal dengan

perantara massa air dan massa udara terhadap baling-baling yang

bersumbu pada poros (Buchari, 2007). Pada tiap baling-baling dengan

jumlah daun yang berbeda akan membedakan tingkat kecepatan pada

kapal (Aini, 2015).

B. Data Akuisisi

Data akuisisi merupakan suatu proses yang digunakan untuk menganalisa

data pengujian menggunakan suatu sistem. Sistem akuisisi ini merupakan

konversi bentuk gelombang analog menjadi sebuah nilai digital yang mampu
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diproses. Untuk melihat alur kerja dari sistem akuisisi data digital dapat

dilihat pada Gambar 2.2

Gambar 2.2 Alur Kerja Sistem Akuisisi Data Digital

(Sumber: www.testingindonesia.com)

Sistem kerja data akusisi menggunakan sensor yang nantinya akan

mendeteksi objek yang diukur. Hasil dari deteksi inilah yang akan dikonversi

menjadi sebuah sinyal. Selanjutnya, sinyal ini akan dikonversi menjadi

bentuk analog yang kemudian diubah menjadi bentuk digital dengan

menggunakan ADC. Adapun komponen yang digunakan untuk data akuisisi

ini adalah sebagai berikut:

1. Data logger

Data Logger merupakan alat elektronik yang berfungsi mencatat data dari

waktu ke waktu dengan terintegrasi terhadap sensor dan instrumen.

Singkatnya, data logger adalah sebuah alat yang digunakan untuk

melakukan data logging. Data Logger berbasis komputer akan

mengumpulkan data melalui sensor dalam rangka menganalisis dan

menampilkan hasil pengukuran pada monitor.
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Data Logging merupakan proses pengumpulan dan perekaman data dari

sensor secara ototmatis untuk tujuan pengarsipan dan analisis (Taharica

Grup,2017).

2. Mikrokontroler Arduino

Mikrokontoler arduino merupakan platform dari komputasi fisika yang

memiliki sifat open source. Arduino adalah kombinasi antara hardware

dan bahas pemrograman beserta IDE (Integrated Development

Enviroment). Adapun circuit Arduino Uno dapat dilihat pada Gambar 2.3

Gambar 2.3 Circuit board pin mapping Arduino Uno

(Sumber: www.arduinoarts.com/pin_mapping)

Mikrokontroler arduino bersifat open source untuk hardwere dan

software-nya. Komponen utama pada papan arduino adalah

mikrokontroler 8 (Agfianto, 2002).

3. Global Positioning System

Global Positioning System adalah alat yang digunakan untuk

menginformasikan pada penggunanya posisi dimana dia berada

dipermukaan bumi berbasis satelit. GPS merupakan satu-satunya sistem

satelit navigasi yang digunakan untuk penentuan lokasi,arah,kecepatan,
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dan waktu yang telah beroperasi secara penuh. GPS menggunakan

kumpulan 27 buah satelit yang berhubungan yang mengorbit bumi.

Aplikasi yang berada disisi target setelah mendapatkan permintaan dari

pelacak, maka client akan meminta kooordinat posisinya pada GPS , yang

kemudian dikirmkan ke palacak (Habibi, 2011).

C. Alat Ukur

Alat ukur merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda.

Seluruh alat pengukur dapat terkena kesalahan peralatan yang bervariasi.

Sebuah alat ukur dikatakan tepat apabila mempunyai akurasi pengukuran yang

baik, yaitu kedekatan hasil ukur dengan nilai sebenarnya. Alat ukur

memerlukan kalibrasi yang baik. Kalibrasi merupakan penempatan jarum

penunjuk pada titik nol yang sesungguhnya sesaat alat ukur akan digunakan.

Kalibrasi secara umum merupakan kegiatan membandingkan alat ukur dengan

refrensi (Giancoli, 2001). Adapun contoh dari alat ukur adalah sebagai berikut:

1. Flowmeter

Flowmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur laju aliran

dari suatu fluida. Flowmeter digunakan sebagai alat kontrol monitoring dari

jarak jauh. Pada penggunaan flowmeter banyak digunakan untuk mengukur

karakter aliran berupa kecepatan arus, total massa dan kekeruhan. Parameter

yang diterima oleh sensor aliran kemudian akan dikirim dalam bentuk data

kuantitatif. Data tersebut berguna untuk menghasilkan sinyal yang bisa

digunakan sebagai input pada kontrol.
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Water flow sensor terdiri dari tubuh katup plastik, rotor air, dan sensor hall-

effect. Ketika air mengalir melalui sensor, maka rotor akan berputar.

Kecepatan rotor berubah sesuai kecepatan aliran air. Output sensor berupa

sinyal pulsa dari putaran rotor. Sinyal pulsa menghasilkan frekuensi output

yang berbanding lurus dengan total laju aliran yang melewati sensor.

Kemudian pada coding sensor, kecepaatan arus dikalikan dengan luas

penampang flowmeter sehingga menghasilkan nilai debit. Adapun persamaan

untuk nilai debit dapat dituliskan sebagai berikut:

Q = V . A………………………………………(1)

Keterangan:

Q = debit (m3/s)

V = kecepatan aliran (m/s)

A = luas penampang (m2)

Mengukur laju aliran dengan perputaran rotor memberikan akurasi yang

tinggi, pengulangan yang baik dan struktur yang sederhana. Sehingga flow

meter dapat berguna untuk mengukur arus kecepatan sungai (Koestoer,2004).

D. Sungai

Sungai merupakan aliran air yang mengalir melalui saluran di lapisan tanah

dari dataran tinggi ke dataran rendah disebabkan gaya gravitasi. Kemudian,

melalui proses yang berlangsung secara alamiah, aliran tersebut kemudian

mengikis daerah-daerah yang dilaluinya. Akibat yang dihasilkan dari

pengikisan ini akan membentuk saluran yang semakin lama semakin lebar dan
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panjang yang akhirnya membentuk sebuah sungai (Brotowidjoyo, 1995).

Adapun macam-macam pengelompokkan sungai adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Sumber Air

Adapun diantaranya sebagai berikut:

a. Sungai hujan merupakan sebuah sungai yang airnya bersumber dari air

hujan.

b. Sungai Gletser merupakan sebuah sungai yang airnya bersumber dari

salju yang mencair.

c. Sungai campuran merupakan sebuah sungai yang airnya berasal dari

pencampuran antara air hujan dan gletser.

2. Berdasarkan Debit Air

Adapun diantaranya sebagai berikut:

a. Sungai Permanen merupakan sungai yang debit airnya bersifat tetap.

b. Sungai periodik merupakan sungai yang memiliki debit air melimpah

pada musim penghujan, namun debit mengecil ketika musim kemarau.

c. Sungai episodik memiliki kemiripan dengan sungai periodik namun

perbedaannya adalah ada ditingkat keparahannya.

3. Berdasarkan Pola Aliran

Adapun diantaranya sebagai berikut:

a. Pola aliran sungai Radial memiliki pola aliran menjari yang terbagi

menjadi dua macam, yakni sentrifugal dan juga sentripetal.

b. Pola aliran sungai Denditrik merupakan pola aliran yang tidak teratur.

c. Pola aliran sungai Trelis memiliki pola aliran yang menyerupai sirip.
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Macam-macam pengelompokkan yang dilakukan tersebut memudahkan

proses penelitian tentang sungai yang dilakukan oleh para ahli (Asdak, 2007).

Adapun sungai tentunya memiliki cirinya tersendiri. Secara garis besar sungai

terbagi atas hulu, tengah, dan hilir. Ketiganya memiliki karakteristik

tersendiri yang antara lain sebagai berikut (Brotowijaya, 1995):

1. Hulu sungai memiliki karakteristik arus air yang deras, arah erosi ke dasar

sungai, lembahnya curam berbentuk V, dan tidak mengalami proses

pengendapan.

2. Tengah sungai memiliki karakteristik arus air sungai yang tidak begitu

deras, erosinya mengarah ke samping, Alirannya berkelok-kelok, dan

mulai mengalami proses sedimentasi.

3. Hilir sungai memiliki karakteristik arus air sungai yang tenang, banyak

terjadi sedimentasi, Erosinya ke arah samping, alirannya berkelok-kelok,

dan di area muara terkadang terbentuk delta.

Sungai Way Beghak yang berada di Kecamatan Balik Bukit Desa Sebarus

Kabupaten Lampung Barat secara geografis berada diantara aliran sungai

Way Sinda dan aliran sungai Way Sepapah. Sungai ini berada di wilayah

Tengah. Berdasarkan sumber airnya sungai ini dikategorikan sebagai

sungai hujan. Sedangkan berdasarkan debitnya, sungai ini dikategorikan

sebagai sungai periodik. Pola aliran dari sungai ini pun dikategorikan

sebagai sungai dendritik. Adapun kodisi fisik dari pada sungai Way

Beghak dapat dilihat pada Gambar 2.5
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Gambar 2.4 Sungai Way Beghak

Pengukuran kecepatan aliran sungai dapat dilakukan dengan

menggunakan alat ukur kecepatan arus. Adapun syarat-syarat dalam

memilih lokasi pengukuran antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penggal sungai letaknya pada bagian yang relatif lurus.

2. Jauh dari pertemuan antar cabang sungai.

3. Dasar sungai relatif stabil kondisinya.

4. Tidak ada gangguan dari tumbuhan air.

5. Aliran tidak melimpah melebihi dari tebing sungai.

Beberapa cara dapat dilakukan untuk melakukan pengukuran kecepatan

arus aliran sungai yang biasa dilakukan yang antara lain sebagai berikut:

1. Pengukuran Kecepatan Arus dengan Current Meter

Alat ukur current meter ini memiliki tingkat ketelitian yang cukup

baik. Prinsip kerja alat ini ialah dengan mencari hubungan antara

kecepatan aliran pada air dan kecepatan putaran pada baling-baling

current meter. Adapun hubungan antara kecepatan aliran pada air dan

kecepatan putaran pada baling-baling current meter dinyatakan dalam

persamaan berikut:



19

V = an + b.........................................................(2)

Keterangan :

V = kecepatan aliran (m/s)

n = jumlah putaran tiap waktu tertentu,

a,b = tetapan yang ditentukan dengan kalibrasi alat

Alat ini ada terbagi menjadi 2 macam, yaitu current meter horizontal

dan vertikal. Bagian dari alat ini terdiri dari:

a. Baling-baling sebagai sensor terhadap kecepatan.

b. contact box merupakan bagian pengubah putaran menjadi signal

elektrik.

c. Monitor box yang mempunyai jendela penunjuk kecepatan aliran

secara langsung.

Alat ini dapat melakukan pengukuran pada beberapa titik dalam suatu

penampang aliran air. Alat ukur ini biasa digunakan untuk pengukuran

kecepatan aliran rata-rata pada satu vertikal dalam suatu penampang

aliran. Mengingat bahwa distribusi kecepatan aliran secara vertikal

tidak merata, maka pengukuran dapat dilakukan dengan beberapa cara

yang antara lain sebagai berikut:

a. Tentukan arah penampang melintang, posisinya harus tegak lurus

dengan arah aliran.

b. Catat: tanggal pengukuran, nama sungai, lokasi pengukuran, nomor

current meter, dan persamaannya.
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c. Ukur lebar permukaan air sungai, temukan interval (tidak boleh

lebih besar dari 1/20 total lebar).

d. Siapkan current meter serta cek apakah sudah terhubung dengan

odometer sebagai pencatat banyaknya putaran.

e. Siapkan stop watch untuk mengatur lamanya waktu untuk proses

pengukuran.

f. Saat pengukuran dimulai harap dicatat: waktu/jam, tinggi muka air,

pengukuran dimulai dari tepi kanan atau kiri.

g. Ukur jarak dari tepi air (titik nol) sampai dititik seksi tempat

pengukuran kecepatan aliran.

h. Ukur kedalaman air pada seksi tersebut (d) dengan mistar ukur/stik

current meter.

i. Pilih cara pengukuran kecepatan aliran, sesuai dengan tabel.

Adapun beberapa cara pengukuran dengan menggunakan current meter dapat

dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Beberapa Cara Pengukuran dengan Menggunakan Current Meter

Tipe Kedalaman
Air (d)

Titik
Pengamatan

Kecepatan rerata
pada vertikal (V)

Satu titik 0.3-0.6 m
0,6 dari

permukaan
V = V

Dua titik 0.6-3 m 0,2 dan 0,8 d V = ½ (V2 + V8)

Tiga titik 3-6 m 0,2; 0,6; 0,8 d V = 1/3 (V2+2V6+V8)

Lima titik lebih 6 m S; 0,2; 0,6; 0,8 ;B V = 1/10 (Vs+3V2+2V6+3V8+Vb)

(Sumber: Seyhan, 1990)
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat Pelaksanaan Penelitian

Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Mekatronika

Jurusan Teknik Mesin pada proses pembuatan fisik wahana ukur dan sistem

kontrol. Selanjutnya dilakukan pengujian fungsi di Embung B Rusunawa

Universitas Lampung. Kemudian melalui pengujian sistem dan pengujian lab

di Laboratorium Hidro Jurusan Teknik Sipil. Lalu dilakukan pengambilan

data lapangan di aliran Sungai Way Beghak, Desa Sebarus, Lampung Barat.

B. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Adapun waktu pelaksanan penelitian ini diadakan dari bulan Juni 2019

sampai dengan bulan Desember 2019.

C. Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alat

Adapun alat yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Solder dan Timah Solder

Digunakan untuk memasang dan melepas komponen elektronika.



22

b. Meteran

Untuk mengukur ukuran cetakan bodi kapal.

c. Tang Pemotong Kabel

Digunakan untuk memotong.

d. Multitester

Digunakan untuk mengkalibrasi dan memeriksa komponen elektronika

e. Kuas

Digunakan untuk membantu merekatkan fiberglass dengan resin

f. Remote RC

Digunakan untuk menjalankan kapal.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan antara lain sebagai berikut:

a. Arduino Uno

Arduino adalah mikrokontroler.

b. Mikro SD

SD Card Modul berguna untuk menyiman data.

c. Kabel Jumper

Berguna untuk menghubungkan rangkaian.

d. Modul Flowmeter

Berguna sebagai alat ukur kecepatan arus air.

e. Ardupilot

Berguna untuk membuat kapal bergerak secara autonomous.
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f. GPS

Berguna untuk menitik koordinat pada saat pengukuran berlangsung.

g. Baling-baling

Berguna untuk mentrasmisikan daya.

h. Motor BLDC

Berguna sebagai penggerak utama.

i. ESC

Berguna sebagai pengatur kecepatan motor.

j. Baterai

Berguna sebagai sumber energi.

k. Triplek

Berguna untuk membuat bentuk cetakan fisik.

l. Fiberglass

Berguna untuk membuat bentuk fisik bodi kapal.

m. Resin dan Katalis

Berguna untuk melekatkan fiberglass untuk membentuk bodi kapal.

n. Dempul

Berguna untuk menghaluskan dan merapihkan bentuk fisik wahana

sehingga lebih memiliki nilai estetika.

o. Amplas

Berguna untuk mengamplas bodi kapal sehingga didapatkan

permukaan bodi kapal yang lebih halus.

p. Cat Warna

Berguna untuk mewarnai bodi kapal.
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D. Diagram Alir Penelitian

Adapun alur penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3.1

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Mulai

Persiapan
Studi Literatur
Studi Lapangan

Rancangan Desain

Pilihan Rancangan

Proses Pembuatan

Pembuatan
Fisik

Pembuatan
Kontrol

Assembly

Uji Fungsi

Uji Kontrol

Uji LAB / Kalibrasi

Uji Lapangan

Rekam / Catat Data

Pengolahan Data

Simpulan

Analisis

Selesai
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Adapun penjelasan dari diagram alur penelitian adalah sebagai berikut:

1. Persiapan, Studi Literatur dan Studi Lapangan

Pada fase ini penulis melakukan persiapan perihal apa saja yang akan

dilakukan untuk melaksanakan penelitian. Penulis melakukan studi

literatur dengan mempelajari refrensi-refrensi yang merujuk pada alat

ukur arus sungai konvensional dan wahana ukur yang kini marak

dikembangkan. Setelah itu penulis melakukan studi lapangan dengan

mempelajari beberapa hal perihal sungai yang nantinya menjadi objek

pengukuran.

2. Rancangan Desain

Pada fase ini penulis membuat 3 rancangan desain hull yang akan

digunakan pada wahana ukur ini. Ketiga desain tersebut dipilih

berdasarkan beberapa pertimbangan yang menyangkut kestabilan

kapal.

3. Pilihan Rancangan

Pada fase ini penulis memilih rancangan yang dianggap paling sesuai

untuk digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan.

4. Proses Pembuatan

Pada fase ini penulis melakukan proses pembuatan fisik dan

pembuatan sistem.

5. Assembly

Pada fase ini dilakukan penggabungan antara proses pembuatan fisik

dan poses pembuatan kontrol.
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6. Uji Fungsi

Pada fase ini dilakukan uji fungsi pada kapal, bila kapal gagal

melaksanakan fungsinya, maka kapal harus kembali ke fase pembuatan

fisik.

7. Uji Kontrol

Pada fase ini dilakukan uji kontrol pada kapal, bila kapal gagal

melaksanakan kontrolnya, maka kapal harus kembali ke fase

pembuatan kontrol.

8. Uji LAB / Kalibrasi

Pada fase ini penulis melakukan pengujian wahana ukur di

labratorium. Pengujian ini dilakukan guna mengkalibrasi alat ukur dan

penitikan koordinat pada gps.

9. Uji Lapangan

Pada fase ini penulis melakukan pengujian langsung di lapangan

terhadap wahana ukur.

10. Rekam/Catat Data

Pada fase ini penulis merekam data yang di dapat dengan control jarak

jauh.

11. Pengolahan Data

Setelah data didapat, penulis melakukan pengolahan data.

12. Analisis

Setelah pengolahan data selesai dilaksanakan, penulis menganalisis

data tersebut untuk kemudian menarik kesimpulan untuk penelitian

yang telah dilakukan ini.
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E. Rancangan Desain pada Prototipe

Sebelum melakukan perancangan pada prototipe, dilakukan pengumpulan

data terkait pembuatan wahana ukur. Kemudian dilakukan studi literatur

untuk memperkuat dasar-dasar penelitian. Selanjutnya memperhatikan dan

mempertimbangkan kebutuhan kerja yang diiinginkan, lalu menentukan

pemilihan konsep rancangan, perwujudan terhadap konsep yang dipilih,

dan membuat detail desain.  Adapun beberapa kemungkinan desain yang

akan dibuat dipaparkan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Solusi Morfologi

Fitur Solusi
Jenis Lambung Displacement Hull Planning Hull Displacement Hull
Jumlah Lambung Satu Satu Dua
Jenis Baling-Baling Lima Daun Tiga Daun Tiga Daun
Jumlah Baling-Baling Satu Dua Dua
Jumlah Motor Servo Satu Dua Dua
Lokasi Flowmeter Bawah-Belakang Bawah-Tengah Bawah-Tengah

Setelah beberapa kemungkinan solusi morfologi didapat, terdapat

beberapa konsep desain yang nantinya dapat dipilih dengan

mempertimbangkan nilai mutu yang tinggi. Pemilihan nilai mutu

dilakukan dengan membuat presentase desain yang dilakukan. Adapun

konsep desain yang dibuat antara lain sebagai berikut:

1. Konsep A

Konsep A dibuat dengan memiliki lambung dengan jenis displacement

hull dengan satu lambung. Baling-baling yang digunakan adalah

baling-baling 5 daun dengan jumlah 1 buah baling-baling. Hal ini

memungkinkan kapal bergerak dengan lebih lambat. Pada konsep ini
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memungkinkan kapal memiliki kestabilan yang baik, namun kapal

akan memiliki speed yang rendah. Pada konsep ini juga terdapat satu

motor servo untuk kemudi yang memungkinkan kapal memiliki

manuver. Flowmeter berada pada bagian bawah-belakang yang dapat

dilihat di ilustrasi Gambar 3.2

Gambar 3.2 Kapal Konsep A

2. Konsep B

Konsep B dibuat dengan memiliki lambung dengan jenis planning hull

dengan satu lambung. Baling-baling yang digunakan adalah baling-

baling yang memiliki 3 daun dengan penggunaan 2 buah baling-baling.

Hal ini memungkinkan kapal bergerak dengan kecepatan yang lebih

tinggi. Pada konsep ini kapal memiliki kestabilan yang kurang baik,

namun speed yang dimiliki cukup tinggi untuk memperthakankan

posisinya. Pada konsep ini terdapat satu motor servo untuk kemudi

yang memungkinkan kapal memiliki manuver. Flowmeter berada pada

bagian bawah-belakang yang dapat dilihat di ilustrasi Gambar 3.3

Gambar 3.3 Kapal Konsep B
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3. Konsep C

Konsep C dibuat dengan memiliki lambung dengan jenis displacement

hull dengan dua lambung. Baling-baling yang digunakan adalah

baling-baling 3 daun dengan jumlah 2 buah Baling-baling. Hal ini

memungkinan kapal bergerak dengan kecepatan yang relatif lebih

tinggi dibandingkan rata-rata displacement hull lainnya. Pada konsep

ini kapal memiliki kestabilan yang baik dengan speed yang dimiliki

cukup tinggi untuk memperthakankan posisinya. Pada konsep ini juga

terdapat dua motor servo untuk kemudi yang memungkinkan kapal

memiliki manuver yang baik. Flowmeter berada pada bagian bawah-

belakang yang dapat dilihat di ilustrasi Gambar 3.4

Gambar 3.4 Kapal Konsep C

F. Pilihan Rancangan

Adapun dari beberapa konsep yang telah dibuat, dilakukan penilaian mutu

konsep dengan presentase kebutuhan dan fungsi. Penilaian solusi

perancangan wahana ukur ini dilakukan pada Tabel 3.2 dan pemilihan

konsep dilakukan pada Tabel 3.3



30

Tabel 3.2 Penilaian Solusi Konsep

Fitur Keterangan

Jenis Lambung

Jenis lambung displacement hull memungkinkan
kapal memiliki kecepatan relatif rendah namun
tingkat kestabilan tinggi. Sedangkan jenis lambung
planning hull memungkinkan kapal memiliki
kecepatan yang lebih tinggi namun tingkat
kestabilan relatif rendah.

Jumlah Lambung

Kapal dengan multi lambung memungkinkan kapal
memiliki kestabilan yang lebih baik namun
gelombang yang ditimbulkan relatif kecil sehingga
manuver kurang baik. Sedangkan kapal dengan
lambung tunggal memiliki hambatan yang lebih
kecil sehingga manuvernya lebih baik

Jenis Baling-Baling
Semakin sedikit bilah pada baling-baling yang
digunakan, maka sebuah kapal akan memiliki
kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
baling-baling yang menggunakan bilah yang lebih
banyak.

Jumlah Baling-
Baling

Jumlah baling-baling menunjang kecepatan yang
akan dihasilkan oleh sebuah kapal. Semakin banyak
baling-baling yang digunakan tentunya akan
membantu menaikkan speed kapal.

Jumlah Motor
Servo

Motor servo berguna sebagai kemudi kapal. Jumlah
motor servo yang digunakan akan mempengaruhi
manuver pada kapal. Jumlah motor servo yang
sesuai dengan kebutuhan kapal akan
memungkinkan kapal bergerak dengan baik.

Lokasi Flowmeter
Lokasi flowmeter menjadi suatu hal yang penting
untuk dipikirkan. Sebab letak flowmeter dapat
mempengaruhi hasil pengukuran arus yang
dilakukan. Dibutuhkan lokasi penempatan
flowmeter dengan jarak yang relevan terhadap
propeller agar gelombang yang ditimbulkan tidak
mengganggu pengukuran.

Tabel 3.3 Pemilihan Rancangan

Subject % Konsep A Konsep B Konsep C
Jenis Lambung 20 1 0.8 1
Jumlah Lambung 10 0.8 0.8 1
Jenis Baling-Baling 20 0.7 0.8 0.8
Jumlah Baling-Baling 10 0.7 0.9 0.9
Jumlah Motor Servo 20 0.8 0.8 0.9
Lokasi Flowmeter 20 0.8 0.9 1
Jumlah 100% 0.81 0.83 0.93
KONSEP TERPILIH KONSEP C DENGAN NILAI MUTU 0.93
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Jika telah dilakukan pemilihan konsep, maka dilakukan gambaran umum

desain visual yang disebut dengan perwujudan desain. Tujuannya adalah

untuk mengetahui kebutuhan desain dan komponen yang dibutuhkan.

Perwujudan desain dari penelitian wahana ukur ini dapat dilihat dari

Gambar 3.5 dan Gambar 3.6

ITEM NO PART NUMBER DESCRIPTION QTY
1. Badan Kapal 1
2. Triplek 1
3. Motor BLDC 2
4. Baling-Baling 2
5. Sambungan Pipa PVC 2
6. Flowmeter 1

Gambar 3.5 Perwujudan Desain Wahana Ukur

Gambar 3.6 Komponen di dalam Ruang Elektronika

No Warna Keterangan
1. Baterai
2. ESC
3. Ardupilot
4. Arduino
5. Data Logger dan Mikro SD
6. GPS
7. Receiver

4

3

2

1

6

5
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Perwujudan desain digunakan untuk mengetahui rancangan dasar, atau

susunan dasar dari rancangan penelitan. Kemudian setelah proses

perwujudan telah dirampungkan, maka dilakukan tahapan selanjutnya.

G. Proses Pembuatan

Pembuatan wahana ukur ini terdiri dari 3 proses yang meliputi pembuatan

fisik, pembuatan kontrol, dan tahapan assembly. Sebelum dilakukan

pembuatan, diketahui Bill of Material dari wahana ukur ini yang dapat

dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Bill of Material dari Wahana Ukur

Item
No

Nama
Komponen

Jumlah Bahan Deskripsi

1. Badan Kapal 1 Custom (Pabrik) Berguna untuk
membuat bentuk
fisik kapal

2. Choroplas 1 Custom (Pabrik) Sebagai penutup
ruang elektronika

3. Baling-Baling 2 Custom (Pabrik) Sebagai
pentransmisi daya
penggerak kapal

4. Flowmeter 1 Custom (Pabrik) Sebagai pengukur
arus air

5. Baterai 1 Custom (Pabrik) Sebagai sumber
energi pada kapal

6. ESC 1 Custom (Pabrik) Berguna sebagai
pengatur kecepatan
pada motor

7. Motor Servo 2 Custom (Pabrik) Berguna sebagai
kendali kemudi

8. Motor BLDC 1 Custom (Pabrik) Sebagai motor
penggerak

9. LCD 1 Custom (Pabrik) Sebagai monitor
pemantau

10. I2C 1 Custom (Pabrik) Sebagai penangkap
sinyal ke LCD

11. Arduino 1 Custom (Pabrik) Sebagai
mikrokontroller
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14
cm

BM

12. Mikro SD 1 Custom (Pabrik) Sebagai pencatat
data

13. GPS 1 Custom (Pabrik) Sebagai penitik
koordinat lokasi

Proses pembuatan fisik dan proses pembuatan kontrol dilakukan di Lab

Mekatronika. Adapun desain perancangan fisik dari wahana ukur ini dapat

dilihat pada Gambar 3.7 dan Gambar 3.8

Keterangan :

G = Titik Berat

B = Titik Apung

M = Titik Metasentris

Gambar 3.7 Desain 2D Wahana Ukur

Gambar 3.8 Desain 3D Wahana Ukur

Adapun tahapan pembuatan wahana ukur adalah sebagai berikut:

1. Proses Pembuatan Fisik

Adapun proses pembuatan fisik antara lain:

a. Pembuatan desain.

b. Persiapan alat dan bahan.

25
cm

84 cm

G
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c. Pembuatan kerangka cetakan.

d. Pembuatan cetakan dengan corness.

e. Pelapisan wax agar fiberglass mudah dilepaskan dari cetakan.

f. Membuat bodi dengan resin, kobalt, dan fiberglass.

g. Merapihkan bodi dengan mendempul bodi, kemudian

mengamplasnya.

h. Mewarnai bodi dengan mengecatnya

2. Proses Pembuatan Kontrol

Setelah melakukan proses pembuatan fisik tahapan selanjutnya adalah

melakukan pembuatan sistem. Adapun pembuatan sistem tersebut

meliputu beberapa hal sebagai berikut:

a. Desain Logika Kontrol

Adapun rancangan desain kontrol yang akan dibuat pada penelitian

ini melipui rancangan alat ukur kecepatan arus dan positioning

wahana ukur. Rancangan logika kontrol tersebut meliputi sistem

otomasi flowmeter dan GPS. Diagram rancangan logika kontrol

dapat dilihat pada Gambar 3.9

Flow meter

Arduino Uno Data Logger

Gambar 3.9 Rancangan Logika Kontrol Sistem

GPS

Ardupilot
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9

b. Pembuatan Perangkat Keras

Adapun wiring diagram pada wahana ukur ini dapat dilihat pada

Gambar 3.10 sebagai berikut:

Gambar 3.10 Wiring Diagram pada Wahana Ukur

Pada wiring diagram, dapat dilihat bahwa arduino menjadi

mikrokontroller yang berfungsi sebagai pusat sistem yang

mengatur kerja dari semua komponen yang ada. Terdapat Mikro

SD yang berfungsi menyimpan data dari semua sistem yang

bekerja. Pada sistem ini terdapat 3 sensor berupa Water Flow

Sensor, dan GPS. Sensor tersebut masing-masing bekerja untuk

mengukur kecepatan arus air dan menitik lokasi koordinat

pengukuran. Motor BLDC tersebut dilengkapi dengan ESC guna

mengontrol kecepatan motor penggerak. Sumber energi untuk

menggerakkan sistem ini berasal dari baterai Lippo 3s.

NO Keterangan
1. Arduino
2. Data Logger dan

Mikro SD
3. GPS Module
4. Flowmeter
5. Kabel USB
6. Ardupilot
7. Motor BLDC
8. ESC
9. Baterai
10. Receiver

1

2
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5

6

7 8

10
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c. Pembuatan Perangkat Lunak

Pembuatan ini meliputi pembuatan listing program yang berfungsi

untuk mengatur semua kerja perangkat keras yang dihubungkan

dengan arduino.

3. Proses Assembly

Proses ini adalah proses penggabungan antara hasil dari proses

pembentukan fisik wahana ukur dan hasil dari perancangan perangkat

keras dan perangkat lunak yang telah dibuat dengan desain logika

kontrol.

H. Pengujian

Adapun pengujian yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Pengujian Fungsi

Pengujian fungsi merupakan proses pengamatan terhadap wahana ukur

untuk mengetahui apakah wahana ukur yang telah dibuat dapat

mengapung dengan baik.

2. Pengujian Kontrol

Pengujian sistem merupakan proses pengamatan sistem yang telah

dibuat untuk mengetahui apakah berjalan atau tidak. Jika tidak sesuai

dengan ketentuan yang diinginkan maka dilakukan peninjauan

kembali.
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3. Pengujian LAB / Kalibrasi

Pengujian ini merupakan proses pengkalibrasian alat ukur dengan

dialiri aliran standar yang dimaksudkan agar hasil yang didapat sesuai

dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pengujian Lapangan

Pengujian ini merupakan proses pengaambilan data dilapangan

menggunakan wahana ukur. Nantinya wahana ukur akan digerakkan ke

beberapa titik pada aliran sungai untuk kemudian mencatatkan hasil

pengukuran kecepatan arus air beserta titik koordinatnya. Hasil

pengukuran kemudian akan tercatat pada SD Card yang ada pada

sistem Data Logger sehingga data yang didapat bersifat realtime..

I. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Persiapan Pengujian

Persiapan pengujian meliputi pemeriksaan keadaan fisik wahana ukur

beserta komponen elektronika yang digunakan untuk merangkai

perangkat keras, agar tidak terjadi kesalahan atau kerusakan pada saat

pengujian berlangsung.

2. Melakukan Pengujian

Tahapan pengujian ini dilakukan sejak proses pembuatan fisik, proses

pembuatan sistem hingga wahana ukur telah selesai. Pada pembuatan

fungsi dilakukan uji fungsi untuk mengetahui apakah wahana ukur

dapat mengapung. Pada pembuatan kontrol dilakukan uji kontrol untuk
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mengetahui apakah perangkat keras dan perangkat lunak menjalankan

fungsinya sesuai dengan semestinya atau tidak. Sebelumnya dilakukan

pengujian kalibrasi terlebih dahulu untuk kemudian melakukan

pengujian lapangan. Pada pengujian lapangan, wahana ukur

digerakkan ke beberapa titik pada aliran sungai untuk kemudian

dilakukan pengukuran arus air dan penitikkan koordinat secara

realtime. Pengujian data kalibrasi sensor kecepatan air dan pengujian

wahana terhadap lokasi dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6

Tabel 3.5 Data Kalibrasi Sensor Kecepatan Arus Air

Tabel 3.6 Data Pengujian Wahana terhadap Lokasi Uji

Pengambilan
Data ke-

Titik
Acuan

Kedalaman
(cm)

Lebar
(cm)

Realtime
Measurement
Value (cm/s)

Coordinate
(°L, °B)

1

1
2
3
4
5

Sampling
Kalibrasi

Real Value (m/s) Measurement Value (m/s)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Error
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2

1
2
3
4
5

3

1
2
3
4
5

3. Pengolahan Data

Setelah melakukan kalibrasi pada flowmeter , dilakukan pengolahan

data guna melihat error pada flowmeter. Kemudian setelah dilakukkan

pengukuran lapangan, data yang di dapat pada beberapa titik dilakukan

penghitungan kecepatan rerata pada aliran untuk selanjutnya

mengetahui debit aliran air.

4. Analisis Data

Setelah itu, dilakukan proses analisis data untuk memastikan data yang

telah di dapat telah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Simpulan

Setelah prosesi analisia selesai, dilakukan penyimpulan pada data yang

didapatkan.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Telah dirancang dan dibuat sebuah wahana ukur berbentuk kapal mini

dengan panjang 84 cm lebar 25,5 cm dan tinggi 11 cm. Kapal tersebut

dilengkapi dengan flowmeter dan GPS yang dikendalikan menggunakan

mikrokontroler Arduino UNO.

2. Wahana tersebut dapat mengukur kecepatan arus air dan titik lokasi GPS

dengan baik yang menghasilkan data realtime.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperkecil nilai error

pengukuran.

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui posisi terbaik

untuk penempatan flowmeter sehingga data yang dihasilkan lebih akurat.

3. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap bentuk terbaik untuk

lambung kapal agar dapat menghasilkan pengukuran terbaik.
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4. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap bobot bodi dan

kecepatan maksimum motor yang digunakan agar diketahui performa

terbaik kapal.

5. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya ditambahkan sensor jarak pada

bagian bawah kapal agar dapat memantau langsung kedalaman sungai.

6. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya GPS yang digunakan di-upgrade

agar tidak hanya menghasilkan titik koordinat, melainkan juga dapat

mengetahui lebar aliran sungai secara otomatis.
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