
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kapal selam merupakan bagian dari  Autonomous Underware Vehicle 

(AUV) merupakan kendaraan bawah air yang dapat bergerak tanpa kendali 

manusia dan melaju sesuai dengan  perintah yang diberikan. Ada tiga bagian dari 

kapal selam yang sangat  berkaitan untuk bermanuver di dalam air yaitu, sistem 

navigasi untuk mengetahui objek yang berada didepan kapal,  sistem ballas 

merupakan sistem yang memungkinkan untuk bisa melayang dan mengapung 

kapal selam, dan yang terakhir sistem arah kemudi yang berarti dapat 

mengendalikan  kapal untuk melakukan perubahan arah sesuai perintah yang 

diberikan.   

Sonar yang merupakan singkatan dari Sound Navigation and Ranging di 

temukan pertama kali oleh Daniel Colloden pada tahun 1822  menggunakan 

lonceng bawah air untuk menghitung kecepatan suara di bawah air di Danau 

Geneva, Swiss. Ini kemudian diikuti oleh Lewis Nixon, yang pada tahun 1906 

menemukan alat pendengar bertipe sonar pertama untuk mendeteksi puncak 

gunung es. Minat terhadap sonar makin tinggi pada era Perang Dunia I, yaitu 

ketika ada kebutuhan untuk bisa mendeteksi kapal selam.Dalam perkembangan 

selanjutnya ada nama Paul Langevin yang tahun 1915 menemukan alat sonar 

pertama untuk mendeteksi kapal selam dengan  menggunakan sifat-sifat 

piezoelektrik kuartz. Meski tak sempat terlibat lebih jauh dalam upaya perang, 

karya Langevin berpengaruh besar dalam desain sonar (Sumber Wikipedia). 

LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Laser 

dapat mengambil berkas cahaya yang lemah dan membuatnya menjadi berkas 

yang kuat. Awal perkembangan laser dulu masih dikenal sebagai MASER 

(Microwave Amplification by the Stimulated Emission of Radiation) dan orang 

yang pertama mengenalkannya adalah Albert Einstain tahun 1916 – 1917 tetapi 

ini baru sebatas teori. kemudian Rudolf W. Ladenburg (1928) mengumumkan 

bahwa fenomena ini memang benar ada.fenomena ini dan juga absorbsi 
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negativ.kemudian pada tahun 1939 Valentin A. Fabrikant memperkirakan bahwa 

kemungkinan emisi “short” wave dapat dikuatkan (bukan gelombang pendek tapi 

cenderung ke emisi spontan yang waktunya sangat pendek mungkin dalam orde 

nanosekon). 1947, Willis E.Lamb and R. C. Rutherford menemukan spektrum 

emisi dari atom hidrogen dan dapat di demonstrasikan ke khalayak.  Pada 1950, 

Alfred Kastler mengusulkan untuk dilakukan penelitian tentang “optical 

Pumping” atau memompa elektron ke daerah yang memiliki energi lagi lebih 

tinggi sehingga saat relaksasi elektron akan di keluarkan foton dan hasil 

eksperimennya di laporkan 2 tahun kemudian oleh Brossel, Kastler, and Winter.16 

May 1960, Theodore Maiman Laser pertama berhasil di fungsikan the Hughes 

Research Laboratories 

 Sehingga hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan 

pembuatan desain dan prototipe kapal selam, yang berjudul “ Sistem Otomatisasi 

Sonar (LV-Max Sonar-EZ1) dan Dioda Laser pada Kapal Selam”. Sensor tersebut 

yang membantu  kapal selam untuk melaju di bawah air tanpa ada masalah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan  masalah untuk tugas akhir ini diantaranya : 

1. Bagaimana merancang batasan masukan dari sistem arah kemudi 

menggunakan pembacaan sensor LDR yang dipadukan  

dioda laser ?  

2. Bagaimana menerapkan batasan masukan dari sistem arah kemudi 

menggunakan pembacaan sensor LDR yang dipadukan dioda laser  

pada kapal selam ? 

1.3 Tujuan    

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini diantaranya : 

1. Merancang batasan masukan dari sistem arah kemudi 

menggunakan pembacaan sensor LDR yang dipadukan dioda laser. 
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2. Menerapkan batasan masukan dari sistem arah kemudi 

menggunakan pembacaan sensor LDR yang dipadukan dioda laser. 

1.4  Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dari  tugas akhir ini diantaranya : 

1. Simulasi kapal selam dilakukan pada kolam air tawar jernih yang 

memiliki kedalaman 2m – 3m .  

2. Tipe sensor yang digunakan LV-Max Sonar EZ1 dan LDR yang 

dipadukan dioda laser. 

3. Tidak membahas  sistem ballas dan sistem arah kemudi. 

 

1.5  Metodologi Pelaksanaan 

Metodelogi dari penelitian ini dengan cara : 

1. Studi Literatur 

Studi literatur dapat berupa datasheet dari sensor sonar dan 

dioda laser, teori – teori yang digunakan sensor untuk pembacaan 

objek, dan mengenai rangkaian elektronika dari sensor itu sendiri. 

2. Pembuatan Rangkaian Kendali 

Rangkain ini lah yang akan bertindak sebagai otak dari sistem 

navigasi dari kapal selam. Sistem ini menggunakan mikrokontroller 

sebagai penegendali utamanya. Mikrokontroller yang akan digunakan 

berupa Arduino Uno R3. 

3. Melakukan Pemrograman  

Hal ini betujuan untuk memberikan perintah-perintah  yang 

akan dijalankan oleh kapal selam nantinya dan dapat dilakukan secara 

otomotisasi sistem. Pada pemrograman ini menggunakan bahasa C.  
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1.6 Sitematika Penulisan 

Tugas akhir ini tersusun atas beberapa bab pembahasan . Sistematika 

penulisan tersebut sebagai berikut: 

1. BAB I : Pendahuluan 

Pendahuluan menguraikan secara singkat latar belakang,rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, dan sistematika pembahasan. 

2. BAB II : Landasan Teori 

Landasan teori berisi pembahasan secara garis besar tentang komunikasi data 

serial, sensor sonar serta dioda laser dan teori pendukung mengenai dasar-

dasar dari perangkat yang digunakan. 

3. BAB III : Perancangan dan Pembuatan Sistem 

Perancangan dan pembuatan sistem membahas tentang perencanaan sistem 

yang dibangun, meliputi pembuatan perangkat lunak dan perangkat keras 

secara keseluruhan. 

4. BAB IV : Pengujian Alat dan Analisa 

Pengujian alat dan analisa berisi analisa hasil dari alat yang dibut, kegagalan  

serta penyebab kegagalan tersebut. 

5. BAB V : Kesimpulan dan Sarana 

Kesimpulan dan saran berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan analisa 

hal-hal penting, keunikan, kelebihan/kekurangan,dan berisi tentang jawaban 

dari tujuan yang telah ditentukan  serta saran-saran untuk penyempurnaan alat 

yang dibuat. 
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