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ABSTRAK 

 

 
Bejana Ukur Standar (BUS) merupakan alat ukur volume yang digunakan sebagai standar 

untuk menguji alat ukur volume lainnya. Proses pengisian air ke dalam BUS, biasanya 

dilakukan secara manual artinya ketika air sudah sesuai dengan volume nominal BUS maka 

operator akan mematikan valve sehingga air akan berhenti mengalir. Hal ini membuat 

operator harus selalu berada di dekat valve untuk mengatur aliran air ke BUS. Berdasarkan 

permasalahan tersebut dibuat proyek akhir yang bertujuan membantu penera atau operator 

dalam pengisian air ke dalam BUS menggunakan automatic water level control. Prototipe 

kontrol otomatis menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mengukur level air. Hasil 

pembacaan level kemudian diolah oleh arduino uno. Arduino kemudian memerintahkan 

setiap channel relay untuk ON/OFF. Penentuan kapan relay akan ON/OFF ditentukan oleh 

pembacaan jarak dari sensor ke permukaan air. Relay yang digunakan memiliki empat buah 

channel. Setiap channel lalu dihubungkan ke AC control speed motor yang berfungsi untuk 

mengontrol kecepatan air yang dikeluarkan pompa. Pengontrolan kecepatan pompa 

dilakukan dengan mengubah tegangan yang masuk ke pompa. Hal ini membuat aliran air ke 

BUS memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Hasil pengujian prototipe kontrol level 

otomatis dengan variasi kecepatan pompa menunjukan nilai kesalahan sebesar 0 cm dari 

nilai set point, sedangkan untuk prototipe pengujian prototipe kontrol level otomatis tanpa 

variasi kecepatan pompa menunjukan nilai kesalahan sebesar 1 cm dari nilai set point. 

 

Kata kunci : Bejana Ukur Standar, sensor ultrasonik, AC motor speed control, pompa, relay 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 
Bejana ukur standar (BUS) merupakan alat ukur volume yang digunakan 

sebagai standar untuk menguji alat ukur volume lainnya. Salah satu penggunaan 

BUS dalam kegiatan kemetrologian adalah saat pengujian tangki ukur mobil 

(TUM) dengan metode volumetrik dan saat tera ulang BUS. 

Salah satu kegiatan tera/tera ulang BUS adalah pengisian air kedalam BUS. 

Ketika pengisian masih dilakukan secara manual, operator harus selalu berada di 

dekat valve. Pengisian air secara manual dapat menyebabkan pengisian air 

berlebih atau kurang dari yang diharapkan (Dirjen PDN, 2010). 

Kontrol otomatis pengisian BUS dapat menjadi solusi dari permasalahan 

di atas. Salah satu alternatif pengukuran dan kontrol level adalah menggunakan 

automatic level control dengan beberapa teknik diantaranya yaitu kawat resistansi, 

tahanan geser, dan sensor ultrasonik. Kelemahan kawat resistansi adalah dapat 

terjadi korosi saat dimasukkan ke dalam air. Untuk tahanan geser, pengukuran 

dilakukan dengan menyentuhkan langsung ke air sehingga pengukuran kurang 

presisi dan cepat rusak. Penggunaan sensor ultrasonik memiliki kelebihan 

dibanding kawat resistansi dan tahanan geser yaitu pengukuran tidak langsung 

kontak dengan air dan tidak menimbulkan korosi sehingga lebih awet dan hasilnya 

lebih presisi (Arifin, 2015). 

Prototipe kontrol level air pada pengisian simulator BUS ini diharapkan 

pada saat memasukan air ke dalam BUS dapat dilakukan secara otomatis sehingga 

penera/operator dapat melakukan kegiatan lain selama proses pengisian BUS. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas pada proyek akhir ini adalah : 

1. Bagaimana cara membuat prototipe automatic water level control berbasis 

sensor ultrasonik dan variabel speed control pompa 

2. Bagaimana unjuk kerja prototipe automatic water level control berbasis 

sensor ultrasonik dan variabel speed control pompa 

 

1.3. Tujuan 

 
Tujuan dari proyek ini adalah untuk membantu penera atau operator dalam 

mengisi air ke dalam BUS menggunakan automatic water level control sensor 

berbasis ultrasonik HC-SR04 dan variabel speed control pompa 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari Proyek Akhir ini adalah alat yang dibuat dapat digunakan 

untuk memudahkan penera dalam pengisian BUS pada pengujian Tangki Ukur 

Mobil (TUM). 

 

 
1.5. Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam pembuatan prototipe kontrol level otomatis 

ini yaitu : 

1. Menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 

2. Menggunakan mikrokontroller arduino uno 

3. Pengaruh temperatur dan kelembaban tidak diperhitungkan 

4. BUS diganti dengan gelas ukur 1000 ml 

5. Hanya untuk pengukuran dengan medium air 

6. Menggunakan 4 variasi kecepatan pompa yang berbeda-beda 

7. Relay yang digunakan adalah relay 4 channel 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi tiga bagian. 

Adapun rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

 
1. Bagian awal laporan proyek akhir 

Bagian awal laporan proyek akhir terdiri dari halaman judul, lembar 

pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 

2. Bagian isi laporan proyek akhir 

Bagian isi laporan proyek akhir terdiri dari 3 bab yaitu: 

BAB 1 Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan proyek akhir, manfaat penelitian, 

pembatasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan pustaka yang berisi teori umum serta 

konsep dasar mengenai perangkat - perangkat yang 

digunakan dalam pengerjaan proyek akhir. 

BAB III Bab rancang bangun yang berisi tentang desain alat, 

komponen - komponen yang digunakan, prinsip kerja setiap 

komponen sistem, serta metode pengujian alat. 

BABIV Hasil dan Pembahasan yang berisi hasil pembuatan alat, 

data hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

BABV Penutup yang berisi simpulan dan saran. 

 
 

3. Bagian akhir laporan proyek akhir 

Bagian akhir laporan proyek akhir terdiri dari daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran 



 

BAB II 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Bejana Ukur Standar (BUS) 

Bejana Ukur Standar (BUS) merupakan alat ukur volume yang 

digunakan sebagai standar untuk menguji alat ukur volume lainnya. Bejana ukur 

dapat terdiri dari tiga bagian utama yaitu leher atas berbentuk silinder/kotak, 

badan berbentuk silinder, dan leher bawah berbentuk silinder/kotak (Dirjen PDN, 

2010). Ilustrasi konstruksi BUS dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 
 

 
Gambar 2.1 Konstruksi BUS. Sumber : Dirjen PDN, 2010 

Proses pengisian BUS berbeda-beda tergantung dari kapasitas BUS itu 

sendiri. Pada BUS berkapasitas 20 L, pengisian dilakukan dengan meletakkan 

BUS di bawah keran air lalu mengalirkan air secara langsung ke BUS. Untuk 

BUS dengan kapasitas lebih besar pengisiannya dilakukan dengan menggunakan 

pipa yang dihubungkan ke reservoir/tangki penyimpan air. Saat BUS kosong 

maka operator akan menyalakan keran air supaya air mengalir ke BUS. Saat level 

sudah penuh, maka operator akan mematikan keran tersebut sehingga air berhenti 

mengalir. 
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2.2 Instrumen Pengukur Level 

Saat ini ketinggian air/level air dapat diukur dengan mudah menggunakan 

instrumen pengukur level air. Instrumen pengukur level air diantaranya yaitu : 

2.2.1 Capacity Level Sensor 

Capacity Level Sensor adalah sejenis alat metode pengukur ketinggian 

dengan melihat nilai konduktivitas dan kapasitivas media yang di ukur. Jenis 

sensor pengukur ketinggian ini berfungsi sebagai pemantau nilai ketinggian terus 

menerus (point level-continues) dengan cara mengukur impedansi antara dua 

elektroda yang direndam dalam cairan atau antara satu elektroda dengan dinding 

tangki yang elektro konduktif (electroconductive). Elektro konduktif adalah 

material yang dapat mengantarkan arus listrik (Royen, 2014). 

 
2.2.2 Sight Glass 

Sight Glass merupakan salah satu metode pengukuran level fluida yang 

paling konvensional dan biasa disebut dengan gauge glass. Sight Glass digunakan 

untuk pengukuran level fluida di dalam tangki secara kontinyu, ketika Level 

fluida di dalam tangki bergerak naik maka level cairan di dalam sight glass juga 

akan naik dan begitu juga sebaliknya (Insinyoer.com, 2015). Ilustrasi pengukuran 

level menggunakan sight glass dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 
Gambar 2.2 Sight Glass. Sumber : Insiyoer.com , 2015 
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2.2.3 Float Level Measurement 

Pergerakan Float di dalam tangki akan ditransmisikan ke counter weight di 

dalam sight glass melalui kabel seling dan pulley. Prinsip Float hampir sama 

seperti halnya sight glass, hanya saja logikanya yang terbalik. Ketika level fluida 

di dalam tangki bergerak naik maka level cairan yang berada di sight glass akan 

turun (Insinyoer.com, 2015). Ilustrasi pengukuran level menggunakan float level 

measurement dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Gambar 2.3 Float Level Measurement. Sumber : Insiyoer.com, 2015 

 
 

2.2.4 Hydostatic Pressure Level Measurement 

Hyrostatic Pressure Type bekerja berdasarkan Hukum Pascal yang 

berbunyi tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke 

segala arah dengan sama besar. Sistem pengukuran dilakukan dengan 

menempatkan dua unit sensor tekanan di dasar tangki (P1) dan di bagian atas 

tangki (P2) sehingga dengan dua parameter yang didapat dari dua unit sensor 

tersebut didapatkan parameter level fluida dengan perhitungan matematis sebagai 

berikut: 

Δ𝑃 

𝜌𝑔 
..............................................................................................(2.1) 

Keterangan : H = level air (m) 

ΔP = perbedaan tekanan (Pa) 

ρ = massa jenis (kg/m3) 

g = percepatan gravitasi (m/s2) 

Hydrostatic Pressure measurement hanya dapat digunakan pada fluida 

yang homogen. Jika terdapat dua campuran fluida atau lebih maka kemungkinan 

pengukuran yang akurat akan berkurang karena massa jenis dari kedua fluida 

H = 
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tersebut berbeda (Insinyoer.com, 2015). Ilustrasi pengukuran level menggunakan 

Hyrostatic Pressure Type dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
 
 

 
Gambar 2.4 Hydostatic Pressure Level Measurement. 

Sumber : Insiyoer.com, 2015 

 
 

2.2.5 Displacer Level Measurement 

Pengukuran metode Displacer ini menggunakan prinsip Archimedes 

dengan mendeteksi berat batang displacer yang direndam dalam fluida tersebut. 

Ketika level fluida semakin tinggi maka batang displacer akan mengalami gaya 

apung yang lebih besar sehingga ketika berat batang displacer semakin ringan 

maka controller akan membaca bahwa level fluida semakin tinggi dan begitu juga 

sebaliknya (Insiyoer.com, 2015). Ilustrasi pengukuran level menggunakan 

displacer level measurement dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5 Displacer Level Measurement. Sumber : Insiyoer.com, 2015 
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2.2.6 Ultrasonic Level Sensor 

2.2.6.1 Pengertian Ultrasonic Level Sensor 

Ultrasonic Level Sensor adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk 

mengubah besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja 

sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang ultrasonik 

sehingga dapat dipakai untuk mengukur jarak suatu benda dengan frekuensi 

tertentu (Elangsakti.com, 2014). 

Gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi yang mempunyai 

frekuensi lebih besar dari 20 kHz. Bunyi ultrasonik tidak dapat di dengar oleh 

telinga manusia. Bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh anjing, kucing, 

kelelawar, dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik dapat merambat melalui zat padat, 

cair dan gas. Reflektivitas bunyi ultrasonik di permukaan zat padat hampir sama 

dengan reflektivitas bunyi ultrasonik di permukaan zat cair. Akan tetapi, 

gelombang bunyi ultrasonik akan diserap oleh tekstil dan busa (Elangsakti.com, 

2014). 

 
2.2.6.2 Cara Kerja Sensor Ultrasonik 

Gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebut 

dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini akan 

menghasilkan gelombang ultrasonik di udara sekitar 40kHz ketika sebuah osilator 

diterapkan pada benda tersebut. Secara umum, alat ini akan menembakkan 

gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Setelah gelombang 

menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali gelombang 

tersebut. Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor, kemudian 

sensor menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu 

gelombang pantul diterima seperti yang terlihat pada Gambar 2.6 (Elang 

sakti.com, 2014). 

 
Gambar 2.6 Cara kerja sensor ultrasonik. Sumber : Elangsakti.com, 2014 
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Secara detail, Sensor ultrasonik bekerja dengan memancarkan sinyal dari 

pemancar ultrasonik dengan frekuensi tertentu dan dengan durasi waktu tertentu. 

Sinyal yang dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi dengan 

kecepatan sekitar 340 m/s. Ketika menumbuk suatu benda, maka sinyal tersebut 

akan dipantulkan oleh benda tersebut (Elangsakti.com, 2014). 

Setelah gelombang pantulan sampai di alat penerima, maka sinyal tersebut 

akan diproses untuk menghitung jarak benda tersebut. Jarak benda dihitung 

berdasarkan rumus (Elangsakti.com, 2014). 

S = 
3՝𝑡 ...........................................................................................

(2.2) 

2 

dimana : 

 
S = jarak antara sensor ultrasonik dengan benda (bidang pantul) 

 

t = selisih antara waktu pemancaran gelombang oleh transmitter dan 

waktu ketika gelombang pantul diterima receiver. 

2.2.6.3 Rangkaian Sensor Ultrasonik 

Adapun rengkaian sensor ultrasonik terdiri dari 

1. Piezoelektrik 

Piezoelektrik berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi 

mekanik. Bahan piezoelektrik adalah material yang memproduksi medan listrik 

ketika dikenai regangan atau tekanan mekanis. Jika rangkaian pengukur 

beroperasi pada mode pulsa elemen piezoelektrik yang sama, maka dapat 

digunakan sebagai transmitter dan receiver. Frekuensi yang ditimbulkan 

tergantung pada osilatornya yang disesuiakan frekuensi kerja dari masing-masing 

transduser (Elangsakti.com, 2014). 

2. Transmitter 

Transmitter adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai pemancar 

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

dibangkitkan dari sebuah osilator (Elangsakti.com, 2014). 
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3. 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 (Elangsakti.com, 2014). 

 
2.2.6.4 Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Sensor ini merupakan sensor ultrasonik siap pakai yang terdiri dari satu 

alat yang berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan pengontrol gelombang 

ultrasonik. Sensor ini dapat digunakan untuk mengukur jarak benda dari 2cm – 

4m dengan akurasi 3mm. Sensor ini memiliki 4 pin, pin Vcc, Gnd, Trigger, dan 

Echo. Pin Vcc untuk listrik positif dan Gnd untuk ground-nya. Pin Trigger 

berfungsi untuk trigger keluarnya sinyal dari sensor dan pin Echo untuk 

menangkap sinyal pantul dari benda (Elangsakti.com, 2014). 

Gambar 2.7 Sensor Ultrasonik HC-SR04. Sumber : Elangsakti.com, 2014 

Cara kerja sinyal gelombang ultrasonik ini dapat dilihat dalam Gambar 2.8. 

Tegangan positif diberikan pada pin Trigger selama 10uS, maka sensor akan 

mengirimkan 8 step sinyal ultrasonik dengan frekuensi 40kHz. Selanjutnya, sinyal 

akan diterima pada pin Echo. Untuk mengukur jarak benda yang memantulkan 

sinyal tersebut, maka selisih waktu ketika mengirim dan menerima sinyal 

digunakan untuk menentukan jarak benda tersebut (Elangsakti.com, 2014). 

 

Gambar 2.8 Visualisasi sinyal pada sensor HC-SR04. 

Sumber : Elangsakti.com, 2014 
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2.3 Arduino Uno 

2.3.1 Pengertian Arduino Uno 

Arduino UNO adalah sebuah board mikrokontroler yang didasarkan pada 

ATmega328. Arduino UNO memiliki 14 pin digital input/output (6 di antaranya 

dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah osilator kristal 16 

MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan sebuat 

tombol reset. Arduino UNO memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang 

mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah komputer dengan sebuah 

kabel USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau 

menggunakan baterai untuk memulai (Warsito, 2016). 

 
2.3.2 Fungsi Pin pada Arduino Uno 

Adapun fungsi pin-pin pada arduino uno yaitu : 

1. SPI (Serial Peripheral Interface) 

Fungsi dari SPI adalah untuk singkronisasi yang digunakan oleh 

mikrokontroller untuk berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan 

cepat dalam jarak pendek. 

2. SCK (Serial Clock) 

SCK berfungsi untuk menseting Clock dari master ke slave 

3. MOSI (Master out, Slave In) 

MOSI di gunakan pada SPI, dimana data di transfer dari Master Ke Slave 

4. MISO (Master In, Slave Out) 

MISO digunakan pada SPI, dimana data di transfer dari Slave ke Master 

5. I2C 

I2C merupakan protokol yang menggunakan jalur clock (SCL) dengan 

(SDA) untuk bertukar informasi 

6. SCL 

Jalur data yang digunakan oleh I2C untuk mengidentifikasi bahwa data 

sudah siap di transfer 

7. SDA 

SDA merupakan jalur data (dua arah) yang digunakan oleh I2C 

8. ICSP (In Circuit Serial Programming) 
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ICSP digunakan untuk memprogram sebuah mikrokontroller seperti 

Atmega328 menggunakan jalur USB Atmega16U2. ICSP sendiri menggunakan 

jalur SPI untuk mengirim data. 

9. VCC 

Jalur suplai tegangan +5V 

10. IOREF 

Input/Output referensi yang berguna untuk melindungi board agar tidak 

terjadi over voltage. 

11. Vin 

Pin ini berfungsi untuk mensuplai tegangan dari eksternal misal adaptor. 

Apabila sudah menyuplai tegangan dari USB maka tidak boleh mendapat suplai 

dari luar. 

12.     5V. 

Pin output ini merupakan tegangan 5 Volt yang diatur dari regulator pada 

board. Board dapat disuplai dengan salah satu suplai dari DC power jack (7-12V), 

USB connector (5V), atau pin VIN dari board (7-12 V). Penyuplaian tegangan 

melalui pin 5V atau 3,3V membypass regulator, dan dapat membahayakan board. 

13. 3V3. 

Sebuah suplai 3,3 Volt dihasilkan oleh regulator pada board. Arus 

maksimum yang dapat dilalui adalah 50 mA. 

14. GND merupakan jalur ground 

15. USB 

USB digunakan untuk mentrasfer data dari komputer ke board anda 

16. Input dan Output 

Setiap 14 pin digital pada Arduino Uno dapat digunakan sebagai input dan 

output, menggunakan fungsi pinMode(),digitalWrite(), dan digitalRead(). Fungsi- 

fungsi tersebut beroperasi di tegangan 5 Volt. Setiap pin dapat memberikan atau 

menerima suatu arus maksimum 40 mA dan mempunyai sebuah resistor pull-up 

(terputus secara default) sebesar 20-50 kOhm. Selain itu, beberapa pin 

mempunyai fungsi-fungsi spesial: 

a. Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan 

memancarkan (TX) serial data TTL (Transistor-Transistor Logic). Kedua 
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pin ini dihubungkan ke pin-pin yang sesuai dari chip Serial Atmega8U2 

USB-ke-TTL. 

b. External Interrupts: 2 dan 3. Pin-pin ini dapat dikonfigurasikan untuk dipicu 

sebuah interrupt (gangguan) pada sebuah nilai rendah, suatu kenaikan atau 

penurunan yang besar, atau suatu perubahan nilai. 

c. PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Memberikan 8-bit PWM output dengan fungsi 

analogWrite(). 

d. SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin-pin ini mendukung 

komunikasi SPI menggunakan SPI library. 

e. LED: 13. Ada sebuah LED yang terpasang, terhubung ke pin digital 13. 

Ketika pin bernilai HIGH LED menyala, ketika pin bernilai LOW LED mati. 

Arduino UNO mempunyai 6 input analog, diberi label A0 sampai A5, 

setiapnya memberikan 10 bit resolusi (contohnya 1024 nilai yang berbeda). Secara 

default, 6 input analog tersebut mengukur dari ground sampai tegangan 5 Volt, 

dengan itu mungkin untuk mengganti batas atas dari rentangnya dengan 

menggunakan pin AREF dan fungsi analogReference(). Di sisi lain, beberapa pin 

mempunyai fungsi spesial: 

a. TWI: pin A4 atau SDA dan pin A5 atau SCL. Mendukung komunikasi TWI 

dengan menggunakan Wire library 

b. AREF merupakan referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan 

analogReference(). 

c. Reset akan membawa saluran LOW untuk mereset mikrokontroler. Secara 

khusus, digunakan untuk menambahkan sebuah tombol reset untuk 

melindungi yang memblock sesuatu pada board (Idekubagus, 2018). 

Ilustrasi pin-pin dari arduino dapat dilihat pada Gambar 2.9. 
 

Gambar 2.9 Pin-pin Arduino. Sumber : Idekubagus , 2018 
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2.4 Pompa Air 

Pompa air adalah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan (fluida) 

dari suatu tempat ke tempat yang lain, melalui media pipa (saluran) dengan cara 

menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung terus 

menerus. Pompa beroperasi dengan prinsip membuat perbedaan tekanan antara 

bagian hisap (suction) dan bagian tekan (discharge). Perbedaan tekanan tersebut 

dihasilkan dari sebuah mekanisme putaran roda impeller yang membuat keadaan 

sisi hisap nyaris vakum. Perbedaan tekanan inilah yang mengisap cairan sehingga 

dapat berpindah dari suatu reservoir ke tempat lain (Dabindonesia, 2019). 

Secara umum pompa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu dynamic 

pump dan positive displacement pump. 

1. Pompa Dinamik 

Pompa dinamik beroperasi dengan menghasilkan kecepatan fluida tinggi 

dan mengkonversi kecepatan menjadi tekanan melalui perubahan penampang 

aliran fluida. Jenis pompa ini biasanya juga memiliki efisiensi yang lebih rendah 

dan memiliki biaya yang lebih rendah untuk perawatannya. Pompa dinamik juga 

bisa beroperasi pada kecepatan yang tinggi dan debit aliran yang juga tinggi. 

Macam-macam pompa dinamik yaitu : 

 
a. Pompa Sentrifugal 

Sebuah pompa sentrifugal tersusun atas sebuah impeller dan saluran inlet 

di tengah-tengahnya. Dengan desain ini maka pada saat impeller berputar, fluida 

mengalir menuju casing di sekitar impeller sebagai akibat dari gaya sentrifugal. 

Casing ini berfungsi untuk menurunkan kecepatan aliran fluida sementara 

kecepatan putar impeller tetap tinggi. Kecepatan fluida dikonversikan menjadi 

tekanan oleh casing sehingga fluida dapat menuju titik outletnya (Artikel- 

teknologi.com, n.d). Bagian-bagian pompa sentrifugal dapat dilihat pada Gambar 

2.10. 
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Gambar 2.10 Bagian-Bagian pompa sentrifugal. Sumber : Dharent, 2016 

 
 

b. Pompa Aksial 

Pompa aksial juga disebut dengan pompa propeler. Pompa ini 

menghasilkan sebagian besar tekanan dari propeler dan gaya lifting dari sudut 

terhadap fluida. Pompa ini banyak digunakan di sistem drainase dan irigasi. 

Pompa aksial vertikal single-stage lebih umum digunakan, akan tetapi kadang 

pompa aksial two-stage (dua stage) lebih ekonomis penerapannya. Pompa aksial 

horisontal digunakan untuk debit aliran fluida yang besar dengan tekanan yang 

kecil (Artikel-teknologi.com, n.d). Bagian-bagian pompa aksial dapat dilihat pada 

Gambar 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.11 Bagian-bagian pompa aksial. Sumber : Artikel-teknologi.com , n.d 

Keterangan : 

1. Inlet Pompa. 

Bagian ini menjadi sisi inlet fluida untuk masuk ke pompa. Pada pompa 
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aksial vertikal, sisi inlet ini berbentuk corong (biasa disebut Suction Bell) dengan 

tujuan untuk mengurangi kerugian hidrolik head. 

2. Impeller 

Impeller menjadi bagian utama dari pompa ini. Desainnya mirip dengan 

baling-baling pada kapal laut. Impeller ini berfungsi untuk menimbulkan gaya 

aksial yang ditransferkan ke fluida kerja. 

3. Difuser. 

Casing pompa aksial juga seperti pompa sentrifugal yang berbentuk 

difuser. Fungsinya adalah untuk menurunkan kecepatan pompa dan menaikkan 

tekanan kerjanya. 

4. Poros 

Berfungsi untuk meneruskan putaran dari motor listrik ke impeller. 

5. Guide Bearing 

Berfungsi untuk menahan posisi poros agar tetap berada di garis sumbu 

kerjanya. Bearing atau bantalan ini memerlukan sistem lubrikasi yang harus selalu 

dijaga agar terhindar dari kenaikan temperatur. 

6. Stuffing Box 

Stuffing Box merupakan sistem sealing yang berfungsi sebagai pembatas 

antara poros dengan casing agar terhindar dari kebocoran . 

c. Special-Effect Pump 

Pompa jenis ini digunakan pada industri dengan kondisi tertentu. Adapun 

yang termasuk ke dalam pompa jenis ini yaitu jet (eductor), gas lift, hydraulic 

ram, dan electromagneticing. Pompa ini berdenyut dan hanya bisa berubah 

apabila kecepatan pompanya berubah. Hal ini dikarenakan volume sisi inlet yang 

konstan. Pompa jenis ini banyak digunakan untuk memompa endapan dan lumpur 

(Artikel-teknologi.com, n.d). 

 
2. Pompa positive displacement 

 
Pompa ini bekerja dengan cara memberikan gaya tertentu pada volume 

fluida tetap dari sisi inlet menuju titik outlet pompa. Kelebihan dari penggunaan 

pompa jenis ini adalah dapat menghasilkan power density (gaya per satuan berat) 
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yang lebih besar dan juga memberikan perpindahan fluida yang tetap/stabil di 

setiap putarannya (Artikel-teknologi.com, n.d). 

Macam-macam pompa positive displacement diantaranya : 

a. Pompa Reciprocating 

Pada pompa jenis ini, sejumlah volume fluida masuk ke dalam silinder 

melalui valve inlet pada saat langkah masuk dan selanjutnya dipompa keluar 

dibawah tekanan positif melalui valve outlet pada langkah maju. Fluida yang 

keluar dari pompa reciprocating, berdenyut dan hanya bisa berubah apabila 

kecepatan pompanya berubah. Hal ini karena volume sisi inlet yang konstan. 

Pompa jenis ini banyak digunakan untuk memompa endapan dan lumpur (Artikel- 

teknologi.com, n.d). Ilustrasi bagian-bagian dari pompa reciprocating dapat 

dilihat pada Gambar 2.12. 

Gambar 2.12 Bagian-bagian pompa Reciprocating. 

Sumber : Artikel-teknologi.com , n.d 

 
 

b. Rotary Pump 

Pompa ini menggerakkan fluida dengan menggunakan prinsip rotasi. 

Vakum terbentuk oleh rotasi dari pompa dan selanjutnya menghisap fluida masuk. 

Keuntungan dari tipe ini adalah efisiensi yang tinggi karena secara natural pompa 

ini mengeluarkan udara dari pipa alirannya, dan mengurangi kebutuhan pengguna 

untuk mengeluarkan udara tersebut secara manual. Apabila pompa bekerja pada 

kecepatan yang terlalu tinggi, maka fluida kerjanya justru dapat menyebabkan 

erosi pada sudut-sudut pompa (Artikel-teknologi.com, n.d). Ilustrasi bagian- 

bagian dari pompa rotary dapat dilihat pada Gambar 2.13. 
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Gambar 2.13 Bagian-bagian pompa rotary.Sumber : Artikel-teknologi.com, n.d 

 
 

2.5 Adaptor AC 

2.5.1 Pengertian Adaptor AC 

Adaptor adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah 

tegangan AC (arus bolak-balik) yang tinggi menjadi tegangan DC (arus searah) 

yang lebih rendah (Kho, 2019). 

Rangkaian adaptor ada yang dipasang atau dirakit langsung pada 

peralatan elektornikanya dan ada juga yang dirakit secara terpisah. Untuk adaptor 

yang dirakit secara terpisah biasanya merupakan adaptor yang bersifat universal 

yang mempunyai tegangan output yang bisa diatur sesuai kebutuhan, misalnya 3 

Volt, 4,5 Volt, 6 Volt, 9 Volt,12 Volt dan seterusnya. Namun selain itu ada juga 

adaptor yang hanya menyediakan besar tegangan tertentu dan dipetuntukan untuk 

rangkaian elektronika tertentu misalnya adaptor laptop dan adaptor monitor (Kho, 

2019). 

 
 

2.5.2 Bagian-Bagian Adaptor 

Pada sebuah adaptor terdapat beberapa bagian atau blok yaitu trafo 

(transformator), rectifier (penyearah) dan filter. 

1. Trafo ( Transformator ) 

Trafo merupakan komponen yang berfungsi untuk menurunkan atau 

menaikan tegangan AC sesuai kebutuhan. Pada sebuah adaptor, trafo yang 

digunakan adalah trafo jenis step down atau trafo penurun tegangan (Kho, 2019). 



19  

Trafo tediri dari 2 bagian yaitu bagian primer dan bagian sekunder, pada 

masing-masing bagian terdapat lilitan kawat email yang jumlahnya berbeda. 

Untuk trafo step-down, jumlah lilitan primer lebih banyak dari jumlah sekunder. 

Lilitan primer merupakan input dari pada transformator sedangkan output-nya 

adalah pada lilitan sekunder. Meskipun tegangan telah diturunkan, output dari 

transformator masih berbentuk arus bolak-balik (arus AC) yang harus diproses 

selanjutnya (Kho, 2019). 

2. Rectifier (Penyearah ) 

Dalam rangkaian adaptor atau catu daya, tegangan yang sudah di turunkan 

oleh trafo, arusnya masih berupa arus bolak-balik atau AC. Karena arus yang 

dibutuhkan oleh rangkaian elektronika adalah arus DC, sehingga harus 

disearahkan terlebih dahulu. Bagian yang berfungsi untuk menyearahkan arus AC 

menjadi DC pada adaptor disebut dengan istilah rectifier ( penyearah gelombang ). 

Rangkaian rectifier biasanya terdiri dari komponen Dioda (Kho, 2019). Ilustrasi 

rangkaian rectifier dapat dilihat pada Gambar 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Rangkaian Rectifier.Sumber : Kho, 2019 

Pada rangkaian adaptor rangkaian rectifier ini terdiri dari 2 jenis yaitu: 

a. Half Wave Rectifier : menggunakan 1 dioda penyearah 
 

Gambar 2.15 Half Wave Rectifier. Sumber : Kho , 2019 
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b. Full Wave Rectifier : menggunakan 2 atau 4 dioda penyearah 
 

Gambar 2.16 Full Wave Rectifier 4 dioda dan 2 dioda. Sumber : Kho , 2019 

 

3. Filter (Penyaring) 

Filter adalah bagian yang berfungsi untuk menyaring atau meratakan 

sinyal arus yang keluar dari bagian rectifier. Filter ini biasanya terdiri dari 

komponen Kapasitor (Kondensator) yang berjenis Elektrolit atau ELCO 

(Electrolyte Capacitor ) (Kho, 2019). Ilustrasi dari filter dapat dilihat pada 

Gambar 2.17. 

 
Gambar 2.17 Filter. Sumber : Kho , 2019 

 
 

4. Voltage Regulator 

Untuk menghasilkan tegangan dan Arus DC yang tetap dan stabil, 

diperlukan bagian Voltage Regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan 

sehingga tegangan output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban dan juga 

tegangan input yang berasal output Filter. Voltage Regulator pada umumnya 

terdiri dari Dioda Zener, Transistor atau IC. Pada DC Power Supply yang canggih, 

biasanya Voltage Regulator juga dilengkapi dengan Short Circuit Protection 

( perlindungan atas hubung singkat ), Current Limiting ( Pembatas Arus ) ataupun 
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Over Voltage Protection ( perlindungan atas kelebihan tegangan ) (Kho, 2019). 

Ilustrasi voltage regulator dapat dilihat pada Gambar 2.18. 

 
 

 
Gambar 2.18 Voltage Regulator. Sumber: Djukarna, 2019 

 
 

2.6 Relay 

Relay merupakan komponen elektronika berupa saklar atau switch elektrik 

yang terdiri dari 2 bagian utama yaitu Elektromagnet (coil) dan mekanikal 

(seperangkat kontak Saklar/Switch). Komponen elektronika ini menggunakan 

prinsip elektromagnetik untuk menggerakan saklar sehingga dengan arus listrik 

yang kecil (low power) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi 

(Immersa-lab.com, 2018). Ilustrasi struktur sederhana relay dapat dilihat pada 

Gambar 2.19. 

 

 
Gambar 2.19 Struktur sederhana relay. Sumber : Immersa-lab.com, 2018 
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Pada dasarnya iron core (besi) yang dililitkan oleh kumparan coil 

berfungsi untuk mengendalikan iron core tersebut. Ketika kumparan coil di 

berikan arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnet sehingga akan menarik 

Armature berpindah posisi yang awalnya Normally Close (NC) ke posisi 

Normally Open (NO) sehingga menjadi saklar yang dapat menghantarkan arus 

listrik di posisi NO. Posisi Armature akan berubah dan   akan kembali keposisi 

awal ketika tidak dialiri listrik (Immersa-lab.com, 2018). 

Relay pertama kali ditemukan oleh Joseph Henry pada tahun 1835. Dalam 

pemakaiannya biasanya relay yang digerakkan dengan arus DC dilengkapi dengan 

sebuah dioda yang diparalel dengan lilitannya dan dipasang terbalik yaitu anoda 

pada tegangan (-) dan katoda pada tegangan (+). Ini bertujuan untuk 

mengantisipasi sentakan listrik yang terjadi pada saat relay berganti posisi dari on 

ke off agar tidak merusak komponen di sekitarnya. Penggunaan relay perlu 

memperhatikan tegangan pengontrolnya serta kekuatan relay men-switch 

arus/tegangan. Biasanya ukurannya tertera pada body relay. Misalnya relay 

12VDC/4 A 220V, artinya tegangan yang diperlukan sebagai pengontrolnya 

adalah 12Volt DC dan mampu men-switch arus listrik (maksimal) sebesar 4 

ampere pada tegangan 220 Volt. Sebaiknya relay difungsikan 80% saja dari 

kemampuan maksimalnya agar aman, lebih rendah lagi lebih aman. Relay terdiri 

dari bermacam-macam channel, ada single relay, relay 4 channel, 6 channel, 8 

channel, dll (Immersa-lab.com, 2018). Ilustrasi bentuk fisik dari relay 4 channel 

dapat dilihat pada Gambar 2.20. 

 
Gambar 2.20 Bentuk Fisik Relay 4 channel. 

Sumber : Immersa-lab.com , 2018 
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2.7 AC Motor Speed Control 

Kecepatan pada rangkaian dimmer dengan TRIAC ini dikontrol dengan 

cara mengatur arus yang diberikan ke beban melalui TRIAC. Secara teknis 

pengontrolan kecepatan ini dilakukan dengan mengatur tuas potensiometer P1 220 

Kohm. Potensiometer ini merupakan resistor yang menggunakan tiga terminal 

dengan sambungan geser yang membentuk pembagi tegangan yang dapat di stel. 

Prinsip kerja potensiometer dapat diibaratkan sebagai gabungan dua buah resistor 

yang di hubungkan secara seri yang terlihat pada R1 dan R2. Di dalam dua buah 

resistor ini nilai resistansinya dapat diubah. Nilai resistansi total dari resistor akan 

selalu tetap dan nilai ini merupakan nilai resistansi dari potensiometer. Jika nilai 

resistansi R1 kita perbesar, maka otomatis nilai resistansi dari R2 akan berkurang, 

begitu juga sebaliknya (Rashifnaufan, 2014). Ilustrasi rangkaian AC motor speed 

control dapat dilihat pada Gambar 2.21. 

 
Gambar 2.21 Rangkaian AC motor speed control. 

Sumber : Electroschematics.com , n.d 

Arus output pada beban dikendalikan oleh tegangan gate TRIAC T1 

melalui DIAC dari output pembagi tegangan potensiometer P1. Semakin tinggi 

tegangan yang diberikan ke gate TRIAC T1 maka arus yang diberikan ke beban 

akan semakin besar sehingga kecepatan putaran motor juga akan meningkat dan 

sebaliknya akan semakin lambat putaran motor apabila supply tegangan ke motor 

diturunkan (Skemarangkaianpcb.com, 2019). 

 

Dalam rangkaian pengontrol ini, terdapat 3 komponen penting guna 

mengatur kerjanya yaitu TRIAC, DIAC dan Variabel Resistor (VR). TRIAC 

merupakan komponen utama berfungsi mengatur tegangan AC yang masuk ke 

https://abisabrina.wordpress.com/2010/07/17/komponen-elektronika-dasar-thyristor/
https://abisabrina.wordpress.com/2010/07/17/komponen-elektronika-dasar-thyristor/
https://abisabrina.wordpress.com/2010/07/13/dasar-komponen-elektronika-resistor/
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beban. TRIAC adalah perangkat semikonduktor berterminal tiga yang berfungsi 

sebagai pengendali arus listrik. Secara strukturnya, TRIAC merupakan komponen 

elektronika yang terdiri dari 4 lapis semikonduktor dan 3 terminal, Ketiga 

terminal tersebut diantaranya adalah Gate, MT1 dan MT2 dimana MT adalah 

singkatan dari Main Terminal. TRIAC merupakan singkatan dari Triodefor 

Alternating Current (Trioda untuk arus bolak balik). TRIAC juga tergolong 

sebagai thyristor yang berfungsi sebagai pengendali atau Switching yang memiliki 

kemampuan untuk mengalirkan arus listrik ke kedua arah (bidirectional) apabila 

ada pemicunya. Terminal dari Gate TRIAC ini cukup memerlukan arus yang 

relatif rendah agar dapat mengendalikan aliran arus listrik AC yang tinggi dari dua 

arah terminalnya. Sebuah TRIAC sama saja dengan dua buah SCR yang disusun 

dan disambungkan secara anti paralel (paralel yang berlawanan arah) dengan 

terminal gerbang atau gate-nya yang disatukan (Kho, n.d). Ilustrasi tiga terminal 

TRIAC dapat dilihat pada Gambar 2.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22 Tiga terminal TRIAC. Sumber : Rashifnaufan, 2014 

Sedangkan DIAC dan Variable Resistor berfungsi untuk mengatur bias 

TRIAC yang menentukan titik kerja on dan off dari TRIAC itu sendiri. DIAC 

dibuat dengan struktur PNP mirip seperti transistor. Bedanya di lapisan N pada 

transistor dibuat sangat tipis yang membuat elektron dengan mudah dapat 

menyeberang menembus lapisan ini. Namun pada DIAC, lapisan N tersebut di 

buat cukup tebal sehingga elektron cukup sulit untuk menembusnya. Dalam 

beberapa literatur DIAC digolongkan sebagai dioda karena memiliki struktur 

DIAC yang dapat juga dipandang sebagai dua buah dioda PN dan NP 
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(Rashifnaufan, 2014). Ilustrasi struktur dan simbil DIAC dapat dilihat pada 

Gambar 2.23. 

Gambar 2.23 Struktur dan Simbol DIAC. Sumber : Rashifnaufan, 2014 

 

2.8 Resistor 

Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat 

atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkain elektronika. 

Sebagaimana fungsi resistor yang sesuai namanya bersifat resistif dan termasuk 

salah satu komponen elektronika dalam kategori komponen pasif. Satuan atau 

nilai resistansi suatu resistor di sebut Ohm dan dilambangkan dengan simbol 

Omega (Ω). Sesuai hukum Ohm bahwa resistansi berbanding terbalik dengan 

jumlah arus yang mengalir melaluinya. Selain nilai resistansinya (Ohm) resistor 

juga memiliki nilai yang lain seperti nilai toleransi dan kapasitas daya yang 

mampu dilewatkannya. Semua nilai yang berkaitan dengan resistor tersebut 

penting untuk diketahui dalam perancangan suatu rangkaian elektronika oleh 

karena itu pabrikan resistor selalu mencantumkan dalam kemasan resistor tersebut 

(Zonaelektro.net , 2014). Simbol resistor dapat dilihat pada Gambar 2.24. 

 

 
Gambar 2.24 Simbol resistor. Sumber : Zonaelektro.net, 2014 

http://zonaelektro.net/tag/fungsi-resistor/
http://zonaelektro.net/tag/resistor/
http://zonaelektro.net/tag/resistor/
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dan nilai dimana nilai resistansi resistor dengan kode warna seperti terlihat pada 

Gambar 2.25. 

 

 

Nilai resistor dapat diketahui dengan kode warna dan kode huruf pada 

resistor. Resistor dengan nilai resistansi ditentukan dengan kode warna dapat 

ditemukan pada resistor tetap dengan kapasitas daya rendah, sedangkan nilai 

resistor yang ditentukan dengan kode huruf dapat ditemui pada resistor tetap 

 
Cicin warna yang terdapat pada resistor terdiri dari 4 ring 5 dan 6 ring 

warna. Dari cicin warna yang terdapat dari suatu resistor tersebut memiliki arti 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 Warna-warna pada resistor. Sumber : Zonaelektro.net, 2014 

 
 

a. Resistor Dengan 4 Cincin Kode Warna 

 

Cincin ke 1 dan ke 2 merupakan digit angka, dan cincin kode warna ke 3 

merupakan faktor pengali kemudian cincin kode warna ke 4 menunjukan nilai 

toleransi resistor. 

daya besar dan resistor variable (Zonaelektro.net , 2014). 

http://zonaelektro.net/tag/resistor-dengan-4-cincin-kode-warna/
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Resistor dengan 6 cicin warna pada prinsipnya sama dengan resistor 

dengan 5 cincin warna dalam menentukan nilai resistansinya. Cincin ke 6 

b. Resistor Dengan 5 Cincin Kode Warna 

 

Cincin ke 1, ke 2 dan ke 3 merupakan digit angka, dan cincin kode warna 

ke 4 merupakan faktor pengali kemudian cincin kode warna ke 5 menunjukan 

nilai toleransi resistor. 

c. Resistor Dengan 6 Cincin Warna 
 

menentukan koefisien temperatur yaitu temperatur maksimum yang diijinkan 

 
Gambar 2.26 Kode huruf resistor. Sumber : Zonaelektro.net , 2014 

 
Kode Huruf Untuk Nilai Resistansi : 

 
▪ R, berarti x1 (Ohm) 

▪ K, berarti x1000 (KOhm) 

▪ M, berarti x 1000000 (MOhm) 

Kode Huruf Untuk Nilai Toleransi : 

▪ F, untuk toleransi 1% 

▪ G, untuk toleransi 2% 

▪ J, untuk toleransi 5% 

▪ K, untuk toleransi 10% 

▪ M, untuk toleransi 20% 

untuk resistor tersebut. Resistor dengan kode huruf dapat kita baca nilai 

resistansinya dengan mudah karena nilai resistansi dituliskan secara langsung. 

Pada umumnya resistor yang dituliskan dengan kode huruf memiliki urutan 

penulisan kapasitas daya, nilai resistansi dan toleransi resistor. Kode huruf 

digunakan untuk penulisan nilai resistansi dan toleransi resistor dapat dilihat pada 

Gambar 2.26. 

http://zonaelektro.net/tag/resistor-dengan-5-cincin-kode-warna/
http://zonaelektro.net/tag/resistor-dengan-6-cincin-warna/


 

BAB III 

 

 
RANCANG BANGUN 

 

 
3.1 Prinsip Kerja Prototipe Kontrol Otomatis Pengisian Simulator BUS 

Gambar 3.1 Diagram Blok Prototipe Kontrol level Otomatis 

Keterangan : 

1. Simulator BUS 

2. Sensor Ultrasonik 

3. Pipa 

4. Kontroller (relay, arduino, dan AC motor speed control ) 

5. Pompa Air 

6. Wadah penyimpan air 

Pembuatan prototipe kontrol otomatis pengisian simulator BUS 

menggunakan sensor ultrasonik tipe HC-SR04. Sensor ultrasonik ini berfungsi 

untuk mengukur ketinggian level air pada gelas ukur. Pembacaan level kemudian 

akan diolah oleh mikrokontroller arduino. Arduino kemudian dihubungkan ke 

komponen kontroller yang terdiri atas relay dan AC motor speed control. 

Saat ketinggian tertentu, arduino akan memerintahkan relay untuk ON atau 

OFF. Apabila relay ON maka pompa akan aktif, namun apabila relay OFF maka 

pompa akan mati. 
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Pengaturan kecepatan pompa dilakukan oleh AC motor speed control. AC 

motor speed control memiliki fungsi yang sama seperti potensiometer yakni 

bekerja berdasarkan prinsip perubahan resistansi. Untuk setiap putaran, 

potensiometer memiliki nilai resistansi yang berbeda-beda. Dari nilai resistansi ini 

maka potensiometer dapat dicabut dan diganti dengan resistor pada setiap 

putarannya. 

Saat gelas ukur dalam posisi kosong maka pompa akan berputar secara 

maksimal. Apabila air pada gelas ukur mendekati posisi skala 1000 ml maka 

putaran pompa akan semakin melambat dan pada akhirnya berhenti. 

 
3.2 Komponen Penyusun Prototipe Kontrol Otomatis Pengisian BUS 

3.2.1 Simulator BUS 

Simulator BUS yang digunakan berupa gelas ukur berbahan plastik 

transparan berwarna putih dengan volume 1000 ml. Gelas ukur yang digunakan 

memiliki diameter 65 mm, tinggi 400 mm, berat 1500 gr dan ketelitian 10 ml. 

Pada gelas ukur terdapat skala dan ring mark pada tiap-tiap nilai skala. Selain itu, 

pada bagian bawah dilengkapi dengan hexagonal base (penyangga segi enam) 

untuk menjaga keseimbangan gelas ukur saat digunakan. 

Gelas ukur 1000 ml dipilih karena gelas ukur memiliki skala sehingga 

memudahkan untuk mengetahui sampai skala mana air sudah terisi. Selain itu 

diameter gelas ukur 1000 ml cukup lebar untuk menempatkan sensor dan juga 

pipa/selang. 

 
3.2.2 Sensor Ultrasonik 

1. Spesifikasi Alat 

Sensor ultrasonik pada prototipe kontrol level otomatis berfungsi sebagai 

pengukur level/ketinggian air. Sensor ultrasonik yang digunakan adalah sensor 

ultrasonik tipe HC-SR04. Sensor HC-SR04 bekerja pada tegangan 5 V DC, dan 

frekuensinya 40Hz. Rentang maksimum pengukurannya adalah 4 m dan rentang 

minimum pengukurannya adalah 2 cm. Sensor HC-SR04 memiliki dimensi 

45x20x15 mm. Sensor ini memiliki empat buah pin yaitu trigger, echo, VCC dan 

Ground. 
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int s = pulseIn(echo, HIGH); 

s = (s/2)/29.1; 

Serial.print(s); 

Serial.print("cm"); 

Serial.println(); 

2. Cara Kerja Alat 

Sensor ultrasonik HC-SR04 memiliki empat buah pin yaitu pin trigger, 

echo, VCC, dan Ground. Pin trigger dihubungkan ke pin A0 pada arduino 

sedangkan pin echo dihubungkan ke pin A1. Pin analog dipilih karena pin analog 

dapat mengenali sinyal diantara rentang 0-5 VDC. Hal ini sangat berguna ketika 

digunakan untuk mengukur sesuatu dan menggunakan nilai masukan tersebut 

untuk keperluan lain. Pin VCC sensor dihubungkan ke 5V pin arduino sedangkan 

GND dihubungkan ke ground. Skematik sensor ke arduino dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skematik sensor ke arduino 

Keterangan : Merah = VCC Hijau = trigger 

Hitam = GND kuning = echo 

Proses pembacaan jarak oleh sensor ultrasonik dilakukan dengan koding 

arduino berikut ini 
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Akrilik 

Gelas Ukur 

 

 
 

Sensor ultrasonik 

HC-SR04 

Pada int s = pulseIn (echo, HIGH) merupakan nilai pulse yang dipancarkan oleh 

trigger dan diterima oleh echo. Nilai pulsanya yaitu 10 µS TTL pulse. Dari nilai 

pulse ini maka dapat dicari nilai jarak dari sensor ke objek ukur dengan cara pulse 

dibagi 2 lalu dibagi lagi dengan 29,1. Nilai 29,1 ini diperoleh dari nilai kecepatan 

suara di udara yaitu 340m/s atau 29 µS per cm. Karena gelombang dipancarkan 

lalu dipantulkan kembali maka perhitungan harus dibagi dua. Hasil pembacaan 

pada serial monitor dalam satuan cm. 

3. Peletakkan Sensor 

Sensor HC-SR04 diletakkan di dalam sebuah statif berwarna hitam yang 

terbuat dari bahan plastik lalu ditutup dengan akrilik. Akrilik dilubangi menjadi 

dua buah lubang sesuai dengan diameter sensor. statif ini kemudian diletakkan di 

atas gelas ukur. Peletakkan sensor dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Peletakkan sensor pada gelas ukur 

3.2.3 Pipa 

Pipa atau selang digunakan untuk mengalirkan air dari wadah 

penyimpanan ke dalam gelas ukur. Selang yang digunakan terbuat dari bahan 

karet berwarna putih bening dengan diameter 5 mm dan panjang 25 cm. 

 
3.2.4 Kontroller 

Terdapat tiga buah komponen dalam kontroller yaitu relay, arduino, dan 

AC motor speed control. Relay berfungsi sebagai control on/off sedangkan AC 

motor speed control berfungsi sebagai pengatur kecepatan pompa. 

1. Spesifikasi alat 

a. Relay 

Relay yang digunakan merupakan relay merek Songle yang memiliki 

output keluaran empat channel. Relay ini memiliki dimensi 7,3 x 5,6 x 1,8 cm dan 

bekerja dengan input supply sebesar 5 V DC. Pada relay terdapat empat buah LED 
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di setiap channel nya dimana LED ini akan menyala ketika channel aktif. Selain 

itu, relay ini memiliki tiga pin terminal block yaitu normally open (NO), normally 

close (NC), dan COM. Selain itu terdapat pula pin VCC dan Ground. 

b. AC motor speed control 

AC motor speed control yang digunakan memiliki dimensi sekitar 60 mm 

x 65 mm x 55 mm. Komponen ini memiliki empat buah pin yaitu dua pin input 

dan dua pin output. Pada pin input disambungkan ke listrik 220 V AC sedangkan 

untuk outputnya disambungkan ke beban dalam hal ini adalah pompa. Maksimum 

daya beban yang dapat ditampung oleh komponen ini yaitu 4000 Watt. 

c. Arduino 

Arduino digunakan untuk mengontrol ON/OFF dari channel relay. 

Arduino yang digunakan adalah arduino uno 

 
 

2. Cara Kerja Kontroller 

Pada prototipe kontrol otomatis ini kecepatan air yang masuk pada gelas 

ukur akan diatur. Pengaturan kecepatan air ini dilakukan dengan cara mengubah 

kecepatan motor pompa air menggunakan AC motor speed control yang 

didalamnya terdapat potensiometer. Potensiometer ini bekerja dengan 

memanfaatkan prinsip perubahan resistansi. Semakin kecil resistansi 

potensiometer maka semakin cepat putaran pompa sehingga kecepatan air akan 

semakin besar. Sebaliknya, semakin besar resistansi potensiometer maka putaran 

pompa akan semakin kecil sehingga kecepatan air akan semakin kecil. 

Pada rangkaian AC motor speed control yang dapat dilihat pada Gambar 

3.4, komponen yang digunakan untuk mengubah-ubah kecepatan pompa adalah 

potensiometer bertanda P1 (kotak kuning). 

Gambar 3.4 Rangkaian AC motor speed control. 

Sumber : Electroschematics.com , n.d 
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Potensiometer P1 ini kemudian dilepas dan diganti dengan resistor berjumlah 

empat buah dan relay empat channel sehingga rangkaian AC motor control speed 

dapat dilihat pada Gambar 3.5. Akibat dari dilepasnya potensiometer P1 dan 

diganti dengan resistor dan relay maka pengaturan kecepatan pompa dapat 

dilakukan secara otomatis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Rangkaian AC motor speed control setelah P1 dilepas 

Rangkaian relay, resistor, dan AC motor speed control ini kemudian 

dihubungkan ke arduino. Adapun skema rangkaian saat dihubungkan ke arduino 

dapat dilihat pada Gambar 3.6. Pada masing-masing channel relay dihubungkan 

ke pin digital arduino. Untuk channel empat dihubungkan ke pin D5 arduino, 

channel tiga dihubungkan ke D4 arduino, channel dua dihubungkan ke D3 

arduino, dan channel satu dihubungkan ke D2 arduino, VCC dihubungkan ke Vin, 

dan GND dihubungkan ke ground. 

Terdapat tiga buah terminal kontak pada relay yaitu NO,NC, dan COM 

namun yang digunakan hanya NO dan COM. Alasan dipilih terminal NO agar 

saat relay diberi arus maka switch akan menutup sehingga relay akan ON. Pada 

masing-masing pin NO dihubungkan ke masing masing resistor (kabel abu-abu). 
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Gambar 3.6 Skema kontroller dengan arduino 

Keempat buah resistor ini kemudian disatukan dan dihubungkan ke AC motor 

speed control pada titik 2 seperti terlihat pada Gambar 3.5. Masing-masing pin 

COM pada relay disatukan lalu dihubungkan ke pin pada AC motor speed control 

pada titik 1 seperti terlihat pada Gambar 3.5. Lalu pada pin output AC motor 

speed control dihubungkan ke pompa air dan pin input dihubungkan pada jala-jala 

listrik. 

Keterangan 

Merah : Vin arduino dihubungkan ke VCC relay 

Hitam : GND arduino dihubungkan ke GND relay 

Biru : pin D5 dihubungkan ke channel 4 pada relay 

Orange : pin D4 dihubungkan ke channel 3 pada relay 

Putih : pin D3 dihubungkan ke channel 2 pada relay 

Kuning : pin D2 dihubungkan ke channel 1 pada relay 

Hijau : COM pada relay disatukan 

Abu-Abu : empat resistor disatukan 

 
 

Prototipe kontrol level otomatis ini menggunakan empat macam variasi 

kecepatan pompa. Perbedaan kecepatan pompa diubah-ubah berdasarkan pada 

perbedaan tegangan yang akan masuk ke dalam pompa. Semakin besar nilai 

tegangan maka nilai resistor semakin kecil dan kecepatan air yang keluar dari 

pompa semakin besar sebaliknya, apabila tegangan yang masuk ke dalam pompa 
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semakin kecil maka nilai resistor akan semakin besar dan kecepatan air yang 

keluar akan semakin kecil. Pengujian perbedaan kecepatan air yang keluar dari 

pompa dilakukan dengan mengisi air ke dalam gelas ukur 500 ml. Dari pengujian 

tersebut lalu diambil data lamanya waktu pengisian. Semakin cepat air mengalir 

maka waktu pengisian akan semakin cepat. Apabila kecepatan air yang mengalir 

lambat, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama. Perbedaan variasi 

tegangan dan nilai resistansi dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Hubungan resistansi dan tegangan yang akan masuk pada pompa 
 
 

Besar Tegangan 

(V) 

Besar Resistansi 

(k Ω) 

Waktu untuk mengisi gelas 

ukur 500 ml (s) 

208 9,790 ± 10 % 18,60 

186 64,2 ± 10 % 18,64 

181 112,82 ± 10 % 18,67 

177 160 ± 10 %  
- 

 
Apabila salah satu channel relay aktif maka channel yang lain akan mati. 

Sistem pengaturan mati dan hidupnya channel relay ini dipengaruhi oleh jarak 

sensor ke permukaan air. Sistem algoritma program arduino dalam menentukan 

kecepatan pompa air dapat dilihat pada Gambar 3.7 
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Gambar 3.7 Algoritma program arduino 

Pada saat jarak sensor dengan permukaan air adalah > 22 cm sampai 40 

cm (gelas ukur dalam keadaan kosong) maka channel empat akan aktif sehingga 

pompa dengan kecepatan maksimum aktif. Saat mencapai jarak > 11 cm sampai 

22 cm, channel tiga aktif dan channel lainnya mati. Pada jarak > 10 cm sampai 11 

cm, maka channel dua aktif dan tepat saat mencapai jarak 10 cm, channel satu 

aktif. Ketika channel satu aktif maka pompa akan berhenti mengalirkan air. Jarak 
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10 cm merupakan jarak dari sensor ke skala 1000 ml. Untuk mengaktifkan 

channel relay maka arduino memberikan perintah LOW karena channel relay akan 

aktif pada tegangan kurang dari 5 V dan akan mati apabila diberi tegangan HIGH 

atau 5 V. 

 
3. Peletakkan Komponen Kontroller 

Relay, resistor, AC motor speed control dan adaptor 9 V DC diletakkan 

pada sebuah kotak hitam plastik. Peletakkan komponen kontroller ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.6 

 
Gambar 3.8 Peletakkan komponen kontroller 

 
 

3.2.5 Pompa Air 

Pompa air berfungsi untuk menyedot air dari wadah penyimpana ke gelas 

ukur. Pompa air yang digunakan merupakan pompa air jenis submersible pump 

atau pompa celup. Artinya pompa ini harus dicelupkan ke dalam air agar dapat 

berfungsi. Merek pompa air yang digunakan adalah Amara AA-103 buatan China 

dengan daya 15 Watt, power supply 220 V AC, ketinggian maksimum air yang 

dapat dialirkan yaitu 1,6 m dan debit air yang dikeluarkan adalah 1200 L/jam. 
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3.2.6 Wadah Penyimpan Air 

Wadah penyimpan air berfungsi untuk menampung air sebelum dialirkan 

ke dalam BUS. Wadah penyimpanan yang digunakan berbentuk kubus yang 

terbuat dari plastik dengan dimensi 25 cm x 22 cm x 19 cm. 



 

BAB IV 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Hasil Prototipe Kontrol Level Otomatis 

Berdasarkan perancangan alat yang ada, maka hasil akhir dari prototipe 

kontrol otomatis beserta dimensinya dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Prototipe kontrol level otomatis 

Prototipe kontrol level otomatis akan membantu mengontrol pengisian 

BUS secara otomatis. Pada prototipe ini digunakan AC control speed motor untuk 

menentukan kecepatan putaran pompa. AC control speed motor bekerja dengan 

diberi input tegangan AC. 

 

4.2 Prosedur Pengujian Alat 

Berikut ini akan dijelaskan dua macam pengujian yang dilakukan beserta 

prosedur pengujiannya, yaitu : 

4.2.1 Prosedur Pengujian Karakteristik Sensor 

Sensor ultrasonik HC-SR04 merupakan sensor yang digunakan untuk 

mengukur jarak suatu objek. Objek yang digunakan biasanya berupa benda padat. 

Namun, pada prototipe ini medium yang digunakan merupakan medium air 

sehingga perlu dilakukan pengecekan unjuk kerja sensor ini pada medium air. 

Pengujian dilakukan pada rentang jarak 10 - 40 cm. Nilai ini merupakan rentang 
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yang akan digunakan pada prototipe kontrol level otomatis. Pengujian unjuk kerja 

sensor dengan medium air dilakukan sebanyak tiga kali. Dari hasil pengujian 

tersebut diambil nilai rata-rata masing-masing hasil pengujian lalu dibuat grafik 

linieritas sensor tersebut. Pengujian dilakukan dengan prosedur berikut: 

1. Menandai jarak yang akan diukur pada gelas ukur dengan menggunakan 

spidol 

2. Meletakkan sensor pada bagian atas gelas ukur dengan jarak 10 cm dari titik 

1000 ml 

3. Mengalirkan air dari atas gelas ukur secara perlahan 

4. Mencatat pembacaan sensor setiap melewati ketinggian yang telah ditandai 

spidol 

5. Mengulangi percobaan di atas sebanyak tiga kali 

4.2.2 Prosedur Pengujian Prototipe Kontrol Level Otomatis 

Langkah-langkah pengujian prototipe kontrol level otomatis adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengisi air secukupnya pada bak penampung/reservoir 

2. Memasukkan pompa ke dalam bak penampung 

3. Memasang sensor di atas gelas ukur 

4. Menghubungkan output AC motor speed control dan pompa air serta adaptor 

yang terhubung pada arduino ke jala-jala listrik 

5. Tekan saklar pada kotak hitam 

6. Menunggu hingga air terisi sampai pada titik 1000 ml atau sampai air 

berhenti mengalir 

7. Mencatat hasil pembacaan sensor yang terdapat pada serial monitor arduino 

IDE 

 
4.3 Pembahasan Hasil Pengujian Alat 

4.3.1 Pembahasan Hasil Pengujian Sensor dengan Objek Ukur 

Berupa Air 

Pengujian sensor dilakukan pada 16 titik ketinggian. Perbedaan antar 

ketinggiannya yaitu 2 cm. Adapun hasil pengujian karakteristik sensor ultrasonik 

dengan objek ukur berupa air dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Hasil pengujian sensor ultrasonik dengan objek ukur berupa air 
 

 
 

 
No 

Hasil 

Pengukura 

n dengan 

Penggaris 

(cm) 

Hasil 

Pengukuran 

dengan 

Sensor HC- 

SR04 ke -1 

(cm) 

Hasil 

Pengukuran 

dengan 

Sensor HC- 

SR04 ke - 2 

(cm) 

Hasil 

Pengukuran 

dengan 

Sensor HC- 

SR04 ke - 3 

(cm) 

 

 
Rata-Rata 

1 10,0 11,0 10,0 10,0 10.3 

2 12,0 12,0 12,0 12,0 12 

3 14,0 14,0 15,0 14,0 14,3 

4 16,0 16,0 16,0 16,0 16 

5 18,0 18,0 18,0 19,0 18,3 

6 20,0 21,0 20,0 20,0 20,3 

7 22,0 22,0 23,0 22,0 22,3 

8 24,0 24,0 24,0 24,0 24 

9 26,0 26,0 26,0 26,0 26 

10 28,0 28,0 28,0 28,0 28 

11 30,0 30,0 30,0 30,0 30 

12 32,0 32,0 32,0 32,0 32 

13 34,0 34,0 34,0 34,0 34 

14 36,0 36,0 36,0 36,0 36 

15 38,0 37,0 37,0 38,0 37,3 

16 40,0 39,0 39,0,0 39,0 39 

 

Dari data pada tabel di atas maka dapat dibuat grafik untuk mngetahui 

linieritas sensor, koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Adapun grafik 

pengujian sensor dengan objek ukur berupa air dapat dilihat pada Gambar 4.2 



42  

 

 

Gambar 4.2 grafik pengujian sensor dengan objek ukur berupa air 

 

 
Pada grafik linieritas diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,9996 

atau 99,96 %. Nilai R ini menunjukan bahwa peubah X (Hasil Pengukuran dengan 

Penggaris) dan Y (Hasil Rata-Rata Pengujian Sensor) berkorelasi linier positif 

artinya semakin besar hasil pengukuran dengan penggaris maka semakin besar pula 

hasil pengujian rata-rata sensor begitu juga sebaliknya, dan berkorelasi tinggi 

karena bernilai mendekati 1. 

Nilai koefisien determinasi (R²) menunjukan bahwa hanya 99,93% proporsi 

keragaman nilai peubah Y (Hasil Rata-Rata Pengujian Sensor) yang dapat 

dijelaskan oleh nilai peubah X (Hasil Pengukuran dengan Penggaris) melalui 

hubungan linier. Sisanya yaitu 0,07 % dijelaskan oleh hal-hal lain. 

Nilai pembacaan sensor yang tidak stabil disebabkan karena objek yang 

diukur berupa medium air yang bergerak dimana sensor ultrasonik kurang bekerja 

dengan baik dalam medium air yang bergerak. Pembacaan yang tidak stabil juga 

dipengaruhi oleh waktu pantul gelombang ultrasonik. Pada medium air, 

gelombang ultrasonik yang dipantulkan tidak semuanya diterima oleh echo, 

namun sebagian gelombang akan menembus medium air dan sebagian pula 

menyebar memantul ke dinding gelas ukur. Pantulan gelombang ultrasonik ini 

mempengaruhi waktu tempuh dari saat gelombang dipantulkan hingga gelombang 

diterima. Waktu tempuh inilah yang mempengaruhi hasil pembacaan sensor. 
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4.3.2 Pembahasan Hasil Pengujian Prototipe Kontrol Level 

Otomatis 

Set Point pada pengujian prototipe adalah 10,0 cm. Hasil pembacaan 

prototipe dilakukan selama 60 detik dengan hasil pembacaan jarak dari sensor ke 

permukaan air diatur setiap 0,5 detik sekali. Hasil pada tabel merupakan hasil 

pembacaan jarak dari sensor ke permukaan air yang diukur oleh sensor dengan 

satuan cm. Adapun hasil pengujian prototipe kontrol level otomatis dengan variasi 

kecepatan pompa dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Prototipe Kontrol Level Otomatis dengan Variasi 

Kecepatan Pompa 
 

Waktu 

(s) 

Hasil 

(cm) 

Waktu 

(s) 

Hasil 

(cm) 

Waktu 

(s) 

Hasil 

(cm) 

Waktu 

(s) 

Hasil 

(cm) 

Waktu 

(s) 

Hasil 

(cm) 

0,5 40,0 12,5 32,0 24,5 24,0 36,5 18,0 48,5 12,0 

1,0 40,0 13,0 31,0 25,0 24,0 37,0 18,0 49,0 11,0 

1,5 39,0 13,5 31,0 25,5 24,0 37,5 17,0 49,5 11,0 

2,0 39,0 14,0 31,0 26,0 23,0 38,0 17,0 50,0 10,0 

2,5 38,0 14,5 30,0 26,5 23,0 38,5 17,0 50,5 10,0 

3,0 38,0 15,0 30,0 27,0 23,0 39,0 17,0 51,0 10,0 

3,5 38,0 15,5 30,0 27,5 23,0 39,5 16,0 51,5 10,0 

4,0 38,0 16,0 30,0 28,0 22,0 40,0 16,0 52,0 10,0 

4,5 37,0 16,5 29,0 28,5 22,0 40,5 16,0 52,5 10,0 

5,0 37,0 17,0 28,0 29,0 22,0 41,0 16,0 53,0 10,0 

5,5 36,0 17,5 29,0 29,5 22,0 41,5 15,0 53,5 10,0 

6,0 37,0 18,0 28,0 30,0 20,0 42,0 15,0 54,0 10,0 

6,5 37,0 18,5 28,0 30,5 21,0 42,5 15,0 54,5 10,0 

7,0 
36,0 

19,0 
28,0 

31,0 21,0 43,0 14,0 55,0 10,0 

7,5 36,0 
19,5 

27,0 
31,5 20,0 43,5 14,0 55,5 10,0 

8,0 
35,0 

20,0 
27,0 

32,0 20,0 44,0 14,0 56,0 10,0 

8,5 36,0 20,5 27,0 32,5 20,0 44,5 13,0 56,5 10,0 

9,0 35,0 21,0 26,0 33,0 21,0 45,0 13,0 57,0 10,0 

9,5 34,0 21,5 26,0 33,5 18,0 45,5 13,0 57,5 10,0 

10,0 34,0 22,0 26,0 34,0 19,0 46,0 13,0 58,0 10,0 

10,5 33,0 22,5 25,0 34,5 19,0 46,5 13,0 58,5 10,0 

11,0 33,0 23,0 25,0 35,0 19,0 47,0 12,0 59,00 10,0 

11,5 32,0 23,5 26,0 35,5 18,0 47,5 12,0 59,5 10,0 

12,0 33,0 24,0 24,0 36,0 19,0 48,0 12,0 60,0 10,0 
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Berdasarkan hasil data pada Tabel 4.3 maka dapat dibuat grafik hubungan 

antara waktu pengisian gelas ukur dengan pembacaan jarak sensor ke permukaan 

air. Adapun grafik hubungan antara waktu pengisian gelas ukur dengan 

pembacaan jarak sensor ke permukaan dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.3 Hasil Pengujian Prototipe dengan Variabel Kecepatan Pompa 

Pengujian prototipe kontrol level otomatis dengan variabel kecepatan 

pompa memerlukan waktu 50 detik hingga mencapai kondisi steady state. Adapun 

kondisi steady statenya berada pada nilai 10 cm. Hal ini menunjukan bahwa nilai 

steady state hasil pengujian sama dengan nilai set point yaitu 10 cm. 

Untuk mengetahui kemampuan prototipe kontrol level otomatis dengan 

variasi kecepatan pompa maka dilakukan perbandingan dengan prototipe pada 

kondisi tanpa variasi kecepatan pompa. Adapun hasil pengujian prototipe pada 

kondisi tanpa variasi kecepatan pompa dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Prototipe Kontrol Level Otomatis Tanpa Variasi 

Kecepatan Pompa 

 

Waktu 

(s) 

Hasil 

(cm) 

Waktu 

(s) 

Hasil 

(cm) 

Waktu 

(s) 

Hasil 

(cm) 

Waktu 

(s) 

Hasil 

(cm) 

Waktu 

(s) 

Hasil 

(cm) 

0,5 40,0 12,5 30,0 24,5 22,0 36,5 15,0 48,5 9,0 

1,0 39,0 13,0 31,0 25,0 23,0 37,0 15,0 49,0 9,0 

1,5 40,0 13,5 30,0 25,5 22,0 37,5 14,0 49,5 9,0 

2,0 39,0 14,0 30,0 26,0 21,0 38,0 14,0 50,0 9,0 
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Waktu 

(s) 

Hasil 

(cm) 

Waktu 

(s) 

Hasil 

(cm) 

Waktu 

(s) 

Hasil 

(cm) 

Waktu 

(s) 

Hasil 

(cm) 

Waktu 

(s) 

Hasil 

(cm) 

2,5 38,0 14,5 30,0 26,5 21,0 38,5 14,0 50,5 9,0 

3,0 38,0 15,0 28,0 27,0 21,0 39,0 13,0 51,0 9,0 

3,5 37,0 15,5 29,0 27,5 20,0 39,5 13,0 51,5 9,0 

4,0 37,0 16,0 29,0 28,0 20,0 40,0 13,0 52,0 9,0 

4,5 36,0 16,5 28,0 28,5 21,0 40,5 12,0 52,5 9,0 

5,0 37,0 17,0 27,0 29,0 19,0 41,0 12,0 53,0 9,0 

5,5 36,0 17,5 28,0 29,5 19,0 41,5 12,0 53,5 9,0 

6,0 35,0 18,0 27,0 30,0 19,0 42,0 11,0 54,0 9,0 

6,5 35,0 18,5 27,0 30,5 19,0 42,5 11,0 54,5 9,0 

7,0 35,0 19,0 27,0 31,0 18,0 43,0 11,0 55,0 9,0 

7,5 
34,0 19,5 26,0 31,5 18,0 43,5 10,0 55,5 9,0 

8,0 34,0 20,0 26,0 32,0 17,0 44,0 10,0 56,0 9,0 

8,5 34,0 20,5 25,0 32,5 18,0 44,5 9,0 56,5 9,0 

9,0 33,0 21,0 26,0 33,0 17,0 45,0 9,0 57,0 9,0 

9,5 32,0 21,5 25,0 33,5 17,0 45,5 9,0 57,5 9,0 

10,0 33,0 22,0 25,0 34,0 17,0 46,0 9,0 58,0 9,0 

10,5 32,0 22,5 24,0 34,5 16,0 46,5 9,0 58,5 9,0 

11,0 32,0 23,0 24,0 35,0 16,0 47,0 9,0 59,00 9,0 

11,5 32,0 23,5 23,0 35,5 16,0 47,5 9,0 59,5 9,0 

12,0 31,0 24,0 23,0 36,0 15,0 48,0 9,0 60,0 9,0 

 

 

Berdasarkan hasil data pada Tabel 4.4 maka dapat dibuat grafik hubungan 

antara waktu pengisian gelas ukur dengan pembacaan jarak sensor ke permukaan 

air. Adapun grafik hubungan antara waktu pengisian gelas ukur dengan 

pembacaan jarak sensor ke permukaan dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.4 Hasil Pengujian Prototipe Tanpa Variabel Kecepatan Pompa 
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Pengujian prototipe kontrol level otomatis tanpa variabel kecepatan pompa 

memerlukan waktu 44,5 detik hingga mencapai kondisi steady state. Adapun 

kondisi steady statenya berada pada nilai 9 cm. Hal ini menunjukan bahwa 

pengujian prototipe kontrol level otomatis tanpa variabel kecepatan pompa 

memiliki nilai kesalahan 1 cm dari kondisi set point. 

Nilai kesalahan ini disebabkan karena pada prototipe kontrol level 

otomatis dengan variabel kecepatan pompa saat mendekati nilai 10 cm, pompa 

mengalirkan air dengan pelan sehingga dapat berhenti tepat pada set point. Namun 

pada prototipe kontrol level otomatis tanpa variabel kecepatan pompa, saat 

mendekati nilai 10 cm kecepatan pompa masih dalam kondisi maksimal sehingga 

ketika tepat pada nilai 10 cm pompa tidak langsung berhenti namun masih 

mengalirkan air sehingga didapatkan nilai steady state-nya adalah 9 cm. 

Berdasarkan perbandingan pengujian tersebut, meskipun prototipe kontrol level 

otomatis dengan variabel kecepatan pompa memerlukan waktu pengisian yang 

lebih lama namun hasil yang diperoleh lebih akurat dibandingkan dengan 

prototipe kontrol level otomatis tanpa variabel kecepatan pompa 

Pengujian prototipe kontrol level otomatis hanya dilakukan pada simulator 

BUS (gelas ukur 1000 ml) dan belum bisa diaplikasikan langsung ke BUS di 

lapangan. Hal ini dikarenakan BUS berkapasitas 20 L memiliki leher yang kecil 

sehingga apabila sensor ultrasonik dimasukkan maka dikhawatirkan gelombang 

ultrasonik akan memantul ke dinding BUS sehingga hasil yang diperoleh tidak 

akurat. Selain itu, pengisian pada BUS 20 L dilakukan dengan cara mengalirkan 

air dari atas. Sementara itu sensor ultrasonik dipasang di atas juga sehingga air 

tidak bisa dialirkan ke dalam BUS karena terhalang oleh sensor ultrasonik. Pada 

BUS dengan kapasitas lebih besar memiliki diameter yang cukup besar dan cukup 

untuk meletakkan sensor ultrasonik di atasnya. Namun, pada pengisian BUS 

berkapasitas besar memerlukan pipa yang sangat panjang untuk mengalirkan air 

dari wadah penyimpanan ke BUS, statif/dudukan sensor yang besar, dan 

reservoir/tangki air yang besar pula. Karena alasan tersebut di atas maka prototipe 

ini hanya sebatas untuk pengujian pada simulator BUS saja. 
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BAB V 

 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasakan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa telah berhasil dibuat prototipe kontrol level otomatis yang dapat 

membantu penera atau operator dalam pengisian air ke dalam BUS menggunakan 

automatic water level control sensor berbasis ultrasonik HC-SR04 dan variabel 

speed control pompa yang menghasilkan nilai kesalahan sebesar 0% dari set point. 

 

5.2 Saran 

1. Untuk pengembangan alat ini dapat digunakan sensor level yang memiliki 

ketelitian lebih tinggi dan ukuran fisik yang lebih kecil dari sensor ultrasonik 

HC-SR04 sehingga memungkinkan untuk diaplikasikan langsung pada BUS di 

lapangan atau menggunakan sensor single tranduser. 

2. Menggunakan pompa khusus yang kecepatannya diatur dengan variabel 

frekuensi bukan lagi dari variabel tegangan. 

3. Pembuatan statif/penyangga sensor yang lebih kuat agar tetap stabil atau tidak 

berubah-ubah dalam pelaksanaan proses. 

4. Posisi selang sebaiknya berada dibawah sehingga gelombang sensor tidak 

memantul ke air dari selang dan statif/penyangga sensor tidak perlu dilepas 

setiap kali proses pengujian. 
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