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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Alat navigasi kapal merupakan suatu yang sangat penting dalam 

menentukan arah kapal,pada zaman dahulu navigasi kapal atau arah tujuan kapal 

dilakukan dengan melihat melihat benda-benda langit seperti mataharidan 

bintang-bintang dilangit. Untuk zaman sekarang lebih mudah degan alat-alat 

navigasi modern [1]. 

Pemantauan situasi dan kondisi pada transportasi sacara jarak jauh 

merupakan hal penting dalam dalam dunia transportasi, khususnya pada kapal 

laut. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan transportasi 

yang selama ini sering terjadi ditanah air, dari beberapa kejadian kecelakaan 

transportasi kapal laut tersebut, faktor pemicu utamanya adalah kelebihan beban 

yang menyebabkan kapal tersebut oleng serta miring karena tidak seimbang dan 

menyebabkan kapal tersebut tenggelam, pecah lalu terbakar maupun terbalik, 

selain itu factor alam dan cuaca buruk yang sering menyebabkan kecelakaan. 

Sementara itu komunikasi dari para awak kapal kepada pihak pemantau atau 

stasiun bumi selama ini rata-rata masih menggunakan komunikasi radio atau 

telepon seluler untuk melaporkan posisi, kondisi dan situasi kapal yang mereka 

tumpangi berdasarkan data pemantauan manual, sehingga karena faktor manusia 

yang sifatnya lupa dan hanya melaporkan bila ada kejadian tersebut, maka 

penangananpun terkadang sering terlambat karena jauhnya lokasi kapal dari tim 

pemantau dan penyelamat. 

Selama ini teknologi yang ada pada kapal nelayan jenis mina maritim  VL-

3 dengan Gross Tonnage <5GT yang beroperasi di laut Tulungagung masih belum 

ada yang mengaplikasikan sensor untuk mengetahui kemiringan pada kapal 

tersebut, Kalaupun ada selama ini masih menggunakan cara manual seperti halnya 

bandul untuk mengetahui kemiringan [2], begitu juga dengan pendeteksi 

ketinggian dek kapal terhadap permukaan air dan lokasi berdasarkan GPS. Disisi 

lain sistem informasi untuk mengetahui kondisi kapal melalui stasiun pemantau 

seperti halnya pelabuhan atau perusahaan yang mengelola kapal tersebut masih 

sering diabaikan sehingga kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan pada 
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kapal laut seperti halnya miring akibat muatan kapal yang tidak seimbang jarang 

sekali diketahui dan dapat menyebabkan lambatnya penanganan pada saat terjadi 

kecelakaan akibat kondisi tersebut dan menyebabkan korban jiwa. Dengan daya 

jelajah kapal yang beroperasi di area 60 km dari area pelabuhan dengan lama 

waktu 1 hari berada dilaut perlu diberikan tambahan sistem keamanan yang lebih 

untuk menjaga keselamatan para pekerja laut tersebut. 

Maka alat ini akan dibuat untuk mengaplikasikan mikrokontroller dan 

beberapa sensor seperti ultrasonic yang berfungsi untuk mengetahui jarak,sensor 

accelerometer untuk mengetahui sudut kemiringan pada kapal, global position 

system (GPS) untuk menegetahui lokasi koordinat kapal dan pada alat yang akan 

dibuat juga menambahkan Radio FM sebagai alat untuk mengrimkan data. 

Dengan dibuatnya alat ini nantinya akan diaplikasikan langsung kepada nelayan 

agar dapat membantu dalam sisi keselamatan dan keamanan nelayan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasar uraian di atas masalah yang muncul dari tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang perangkat keras untuk dapat menampilkan derajat 

kemiringan dan koordinat kapal? 

2. Bagaimana mengirimkan dan menerima sinyal informasi dari sensor 

tentang derajat kemiringan dan koordinat lokasi kapal menggunkan 

sinyal FM dengan metode FSK? 

3. Bagaimana merancang  tampilan hasil output dari  pengiriman data 

sensor ke receiver dikomputer dengan menggunakan software Delphi? 

 

1.3. Tujuan 

Dari uraian diatas tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Membuat sebuah sistem perangkat keras untuk membaca derajat 

kemiringan dan lokasi kapal serta sistem perangkat untuk mengirimkan 

informasi. 
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2. Membuat transmitter dar sinyal informasi yang didapat dari sensor yang 

kemudian dimodulasi sinyal pembawa dengan metode FSK serta 

merancang receiver demodulasi untuk membaca informasi dari tanssitter 

3. Merancang tampilan hasil output dari oengiriman data sensor ke 

receiver dikomputer dengan menggunakan software Delphi. 

 

 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk membatasi meluasnya pembahasan, maka dalam perancangan tugas 

akhir ini di batasi hal-hal sebagai berikut : 

1. Membahas bagaimana sistem kerja alat pemantau lokasi dan keamanan 

kapal. 

2. Lebih difokuskan membahas sistem pengiriman sinyal pada alat ini, 

tanpa mengesampingkan sistem kerja software. 

3. Menggunakan modul FSK TCM3105 sebagai media penopang data 

digital yang akan dikirim melalui frekwensi FM. 

4. Pengontrol utama sistem dirancang menggunakan ATMEGA128. 

 

1.5. Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah bersifat 

aplikatif dengan urutan sebagai berikut : 

a. Study literature, penulis melakukan survey ke lokasi nelayan, dimana 

informasinya nanti dapat digunakan  sebagai acuan dalam pembuatan 

alat tugas akhir. 

b. Kajian literature, melakukan pengumpulan data dan mempelajari teori-

teori literatur dan buku – buku terhadap referensi mengenai sistem yang 

akan dibuat, dan berbagai macam referensi sebagai dasar kajian untuk 

perancangan sistem, agar dapat di gunakan sebagai dasar materi yang 

benar-benar baik dan teoritis. 

c. Desain perancangan sistem, penjelasan secara umum rancang bangun 

alat perangkap hama sawah berbasis FPGA dalah sebagai berikut : 
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1) Perancangan untuk alat pemantau lokasi dan keamanan kapal 

berbasis ATMEGA128 ini dilakukan dengan menggunakan sistem 

(prototipe) dengan dimensi centimeter (cm). 

2) Pendeteksi serangga menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 yang 

di kontrol oleh ATMEGA128. 

3) Proses pengujian alat yang dilakuakan dengan memasangkan alat ke 

dalam kapal nelayan. 

 d. Perancangan alat, yaitu meliputi perancangan rangkaian sensor d yang 

terkoneksi dengan ATMEGA128. 

e. Pengujian alat, adalah menguji hasil dari perancangan alat, apakah 

sesuai dengan tujuan yang di inginkan. 

 f. Penyususnan tugas akhir, dari hasil perancangan dan pengujian sistem 

tersebut kemudian dianalaisa dan di ambil suatu kesimpulan yang akhirnya 

disusun buku tugas akhir ini mencakup semua langkah dalam perancangan. 

 

1.6 Sistematika Laporan  

 Pembahasan pada laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, yaitu 

pendahuluan, dasar teori, perencanaan dan pembuatan alat, pengujian dan analisa 

alat, serta penutup. 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, permasalahan, 

batasan masalah, maksud dan tujuan, sistematika laporan, serta relevansi. 

 

BAB II : DASAR TEORI 

 Bab ini berisi teori penunjang yang mendukung dalam perancanan  dan 

pembuatan alat. Teori penunjang pada bab ini meliputi ATMEGA128, sensor 

ultrasonik HC-SR04, sensor accelerometer, modul GPS, modem FSK, modul FM. 

 

BAB III : PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT  

Pada bab ini membahas tentang perencanaan dan pembutan perangkat keras. 
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BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISA DATA 

Bab ini merupakan bab pengujian dan analisa data yang membahas tentang 

pengukuran, pengujian, penganalisaan terhadap tugas akhir tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

Bab penutup ini menjelaskan tentang kesimpulan dari tugas akhir  dan 

saran-saran untuk pengembangan alat ini lebih lanjut 
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