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ABSTRAK 

Dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, suatu sistem dan logika yang 

diimplementasikan pada mikrokontroler dapat menghasilkan otomatisasi pergerakan 

sehingga dapat membantu dalam bekerja maupun memecahkan suatu permasalahan yang 

timbul dalam suatu instansi maupun industri. Dalam hal ini penulis membuat  “Sitem 

Otomatisasi Pengisian Air Di Area Waterfill Berbasis Mikrokontroler”  dengan misi 

mengubah sistem pengisian yang berada di PT. Saptaindra Sejati Jobsite Boro yang 

awalnya masih berbasis manual menjadi otomatis, sehingga engine akan otomatis bekerja 

tanpa memerlukan operator. Dengan Arduino Nano sebagai pusat kendalinya, sensor 

E18-D80NK yang terpasang di tiga titik pada area waterfill yaitu 2 sensor di jalur antrian 

dan satu sensor di jalur pengisian yang berfungsi untuk mendeteksi ada tidaknya Unit WT 

(Water Truck) di area waterfill tersebut. Sensor hujan sebagai pendeteksi cuaca sekaligus 

memposisikan OFF pada engine waterfill pada saat hujan. Modul relay 2 chanel sebagai 

output action untuk memposisikan ON atau OFF pada engine waterfill, dan led sebagai 

indikatornya. Hasil analisa penelitian selama 4 hari, alat tersebut dapat mengontrol 

aktivitas  engine waterfill dan juga mengefisiensi waktu running sebesar 8 jam dari 12.44 

jam waktu normal saat engine waterfill masih menggunakan sistem manual, serta 

menghemat penggunaan fuel sebanyak 54.77 liter atau setara 64.31% dan hanya 

mengonsumsi fuel sekitar 35.69%  dari konsumsi 85.16 liter pada sebelumnya yang 

masih menggunakan sistem manual.  

 

Kata Kunci :Arduino Nano, Sensor E18-D80NK, Sensor hujan, Waterfill. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Efisiensi merupakan acuan yang digunakan untuk mengukur suatu 

kinerja dalam pengelolaan atau penggunaan biaya produksi demi 

menghasilkan keluaran tertentu, salah satunya ialah efisiensi dalam 

bidang teknologi. Dalam hal ini perkembangan teknologi untuk 

menghemat fuel (bahan bakar) juga menjadi suatu terobosan penting, 

salah satunya menghemat fuel untuk  engine waterfill. Engine waterfill 

adalah suatu alat pengisian air yang biasanya terdapat di suatu 

perusahaan untuk mengisi tangki air yang terdapat pada Unit WT (Water 

Truck) untuk kemudian dengan air tersebut digunakan untuk menyiram 

area jalan yang berdebu saat ini yang berada di PT. Saptaindra Sejati 

Jobsite Boro. Dalam proses pengisian fuel pada engine waterfill, seorang 

driver Unit FT (Fuel Truck) memposisikan Unitnya dalam radius  aman 

kemudian seorang  fuelman melakukan pengisian pada  engine waterfill 

dan merecord jumlah pengisian melalui flow meter. Dari sinilah penulis 

mendapatkan data rata-rata pengisian fuel perbulannya dari bulan Januari 

sampai April sebagai bahan acuan untuk mengolah data efisiensi 

penggunaan fuel tersebut. 

Salah satunya permasalahan sistem pengisian air di area waterfill 

yang berada di PT. Saptaindra Sejati Jobsite Boro masih berbasis manual 
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bahkan sangat tidak efisien. Kenapa dikatakan tidak efisien, karena 

sistem yang ada engine selalu hidup (melakukan pengisian air) disaat ada 

ataupun tidak Unit WT (Water Truck) di area waterfill tersebut bahkan 

saat kondisi hujan. Karena aturan di PT. Saptaindra Sejati Jobsite Boro 

menegaskan bahwa saat kondisi hujan aktivitas diwajibkan stop terutama 

para pekerja yang berhubungan langsung dengan Unit. Disebabkan area 

yang licin menjadi faktor utama kondisi menjadi tidak aman sehingga 

tidak ada operator engine waterfill yang mematikannya sebab yang 

menjadi PIC engine waterfill yaitu para driver Unit WT. Dengan 

demikian terjadi tidak efisiensinya sistem tersebut yang ditandai dengan 

borosnya konsumsi fuel yang ada, lifetime komponen engine-pun menjadi 

salah satu sasarannya karena hidupnya engine terus menerus tidak 

dimanfaatkan secara maksimal, sehingga cost yang semestinya dapat 

diminimalisir terjadi pembengkakan dikarenakan borosnya fuel dan juga 

pergantian sparepart atapun komponen tersebut. 

Dari uraian di atas, maka perlu dilakukan efisiensi pada engine 

waterfill dengan membuat “Sistem Otomatisasi Pengisian Air Di Area 

Waterfill Berbasis Mikrokontroler” yang diharapkan dapat dijadikan 

sebagai salah satu jalan keluar untuk mengubah sistem pengisian yang 

berada di PT. Saptaindra Sejati Jobsite Boro yang awalnya masih 

berbasis manual menjadi otomatis, sehingga engine akan otomatis 

bekerja tanpa memerlukan operator dan juga dapat menghemat konsumsi 

fuel yang ada. 
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1.2      Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana sistem otomatisasi dapat diterapkan pada sistem 

pengisian air di area waterfill yang berada di PT. Saptaindra Sejati 

Jobsite Boro? 

b. Bagaimana dampak efisiensi penerapan sistem otomatisasi 

pengisian air di area waterfill yang berada di PT. Saptaindra Sejati 

Jobsite Boro ? 

 

1.3       Batasan Masalah 

Pada penelitian ini penulis melakukan pembatasan–pembatasan 

masalah yang akan dibahas, yaitu: 

a. Peralatan hanya berbasis prototipe karena dalam sistem perusahan 

tidak mau menggunakan peralatan yang tidak berlisensi. 

b. Data analisis efisiensi hanya membahas dampak penggunaan 

engine terhadap fuel. 

 

1.4       Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Dapat menerapkan sistem otomatisasi pengisian air di area waterfill 

yang berada di PT. Saptaindra Sejati Jobsite Boro. 



4 
 

b. Dapat mengetahui dampak efisiensi penerapan sistem otomatisasi 

pengisian air di area waterfill yang berada di PT. Saptaindra Sejati 

Jobsite Boro. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Profil Perusahaan 

  PT Saptaindra Sejati (SIS) adalah salah satu perusahaan 

pertambangan dan pengangkutan batubara kontraktor paling dapat 

diandalkan dan terkemuka di Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan 

jasa pertambangan batu bara terbesar di Indonesia, PT Saptaindra Sejati 

(SIS) bergerak dibidang jasa pertambangan terpadu dengan standar 

internasional bagi perusahaan-perusahaan pertambangan terkemuka di 

Indonesia. Didukung dengan peralatan berat modern dan terpelihara serta 

sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan berpengalaman di 

bidang pertambangan, SIS menyediakan berbagai layanan diantaranya 

adalah pembangunan infrastruktur penambangan dan jasa pertambangan 

yang meliputi pekerjaan pengupasan lapisan tanah penutup sampai 

pengangkutan batubara ke lokasi pengapalan client. Dengan didukung 

oleh lebih dari 850 unit alat berat serta tenaga kerja yang memiliki 

kompetensi dan pengalaman panjang di industri pertambangan, SIS 

dapat memberikan pelayanan jasa pertambangan yang dapat diandalkan. 

  Dalam menyediakan berbagai layanan tersebut PT Saptaindra 

Sejati (SIS) juga maju dalam fasilitas maupun teknologi. Dalam 

penggunaan mikrokontroler tersebut dimanfaatkan dalam banyak hal 

seperti pemanfaatan management jaringan internet, radio komunikasi, 
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sistem otomatisasi kerja pada unit alat berat, maupun dalam bidang 

elektrik. 

 

2.2 Arduino Nano  

Menurut datasheet dari gravitech Arduino Nano adalah salah satu 

papan pengembangan mikrokontroler yang berukuran kecil, lengkap dan 

mendukung penggunaan breadboard. Arduino Nano diciptakan dengan 

basis mikrokontrolerATmega328 (untuk Arduino Nano versi 3.x) atau 

ATmega168 (untuk Arduino versi 2.x). Arduino Nano kurang lebih 

memiliki fungsi yang sama dengan Arduino Duemilanove, tetapi dalam 

paket yang berbeda. Arduino Nano tidak menyertakan soket DC berjenis 

Barrel Jack, dan dihubungkan ke komputer menggunakan port USB 

Mini-B. Arduino Nano dirancang dan diproduksi oleh perusahaan 

Gravitech. 

Gambar 2.1 Arduino Nano versi 3.Gravitech.us(Arduino Nano gravitech) 
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a. Spesifikasi 

1. Mikrokontroler   : AtmelATmega328 

2. Tegangan Operasi   : 5V 

3. Input Tegangan (disarankan) : 7-12V 

4. Input Tegangan (limit)  : 6-20V 

5. Pin Digital I/O   : 14 (6 pin digunakan sebagai 

output PWM) 

6. Pin Input Analog   : 8 

7. Arus DC per pin I/O  : 40 mA 

8. Flash Memory   : 32KB (ATmega328) 2KB 

9. SRAM    : 2 KB (ATmega328) 

10. EEPROM    : 1KB (ATmega328) 

11. Clock Speed   : 16 MHz 

12. Ukuran    : 1.85cm x 4.3cm 

Sumber: (Bimo, 2017) 

 

b. Sumber Daya 

Arduino Nano dapat diaktifkan melalui koneksi USB Mini-B, 

atau melalui catu daya eksternal dengan tegangan belum teregulasi 

antara 6-20 Volt yang dihubungkan melalui pin 30 atau pin VIN, 

atau melalui catu daya eksternal dengan tegangan teregulasi 5 volt 

melalui pin 27 atau pin 5V. Sumber daya akan secara otomatis 

dipilih dari sumber tegangan yang lebih tinggi. Chip FTDI FT232L 

https://independent.academia.edu/BAriestyan
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pada Arduino Nano akan aktif apabila memperoleh daya melalui 

USB, ketika Arduino Nano diberikan daya dari luar (Non-USB) 

maka Chip FTDI tidak aktif dan pin 3.3V pun tidak tersedia (tidak 

mengeluarkan tegangan), sedangkan LED TX dan RX pun berkedip 

apabila pin digital 0 dan 1 berada pada posisi HIGH. 

 

c. Pemetaan Pin 

Gambar 2.2 Pemetaan Pin Arduino Nano versi 3.Arduino.cc (Nano 

Pinout) 

 

1. Arduino Nano mempunyai 14 pin digital yang dapat 

digunakan sebagai pin input atau output.  

2. Pin D0 dan pin D1 juga berfungsi sebagai pin TX dan RX 

untuk komunikasi data serial. Kedua pin ini terhubung 

langsung ke pin IC FTDI USB-TTL.  

3. Pin D2 dan pin D3 juga berfungsi sebagai pin untuk interupsi 

eksternal. Interupsi dapat terjadi ketika timbul kenaikan atau 

penurunan tegangan pada pin D2 atau pin D3. Pin D4, pin D5, 
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pin D6, pin D9, pin D10 dan pin D11 dapat digunakan sebagai 

pin PWM (pulse width modulator).  

4. Pin D10, pin D11, pin D12 dan pin D13, ke empat pin ini dapat 

digunakan untuk komunikasi mode SPI. Pin D13 terhubung ke 

sebuah LED.  

5. Arduino Nano juga dilengkapi dengan 8 buah pin analog, 

yaitu pin A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 dan A7. Pin analog ini 

terhubung ke ADC (analog to digital converter) internal yang 

terdapat di dalam mikrokontroller. Pada kondisi awal, pin 

analog ini dapat mengukur variasi tegangan dari 0V sampai 5 

V pada arus searah dengan besar arus maksimum 40 mA. 

Lebar range ini dapat diubah dengan memberikan sebuah 

tegangan referensi dari luar melalui pin Vref. Pin analog 

selain dapat digunakan untuk input data analog, juga dapat 

digunakan sebagai pin digital I/O, kecuali pin A6 dan A7 yang 

hanya dapat digunakan untuk input data analog saja. Fungsi 

khusus untuk pin analog antara lain : Pin A4 untuk pin SDA, 

pin A5 untuk pin SCL, pin ini dapat digunakan untuk 

komunikasi I2C. Pin Aref digunakan sebagai pin tegangan 

referensi dari luar untuk mengubah range ADC. Pin  

6. reset, pin ini digunakan untuk mereset board Arduino Nano, 

yaitu dengan menghubungkan pin ini ke ground selama 

beberapa mili detik. Board Arduino Nano selain dapat direset 
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melalui pin reset, juga dapat direset dengan menggunakan 

tombol reset yang terpasang pada board Arduino Nano. 

Sumber: Arduino.cc (Nano Pinout). 

 

2.3 Sensor E18-D80NK  

 Sensor E18-D80NK adalah termasuk sensor infrared yang 

berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu objek. Bila objek 

berada di depan sensor dan dapat terjangkau oleh sensor maka output 

rangkaian sensor akan berlogika “1” atau “high” yang berarti objek 

“ada”. Sebaliknya jika objek berada pada posisi yang tidak terjangkau 

olehsensor maka output rangkaian sensor akan bernilai “0” atau “low” 

yang berarti objek “tidak ada”.Sensor ini memiliki jarak deteksi panjang 

dan memiliki sensitifitas tinggi terhadap cahaya yang menghalanginya. 

Sensor ini memiliki penyesuaian untuk mengatur jarak terdeteksi. Sensor 

ini tidak mengembalikan nilai jarak. Implementasi sinyal infrared 

termodulasi membuat sensor kebal terhadap gangguan yang disebabkan 

oleh cahaya normal dari sebuah bola lampu atau sinar matahari.Sumber: 

(Paramananda, 2018) 
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Gambar 2.3 Sensor E18-D80NK. (Tero Karvinen, 2014) 

a. Spesifikasi 

1. Jarak Deteksi  : 3 cm sampai 80 cm.  

2. Sumber Cahaya  : Infrared 

3. Dimensi   : 18 mm (D) x 45mm (L) 

4. Panjang Kabel Koneksi : 4.5 cm 

5. Tegangan Input  : 5V DC 

6. Konsumsi Arus  : 100 mA 

7. Operasi Output  : Normally Open (NO)- OutputNPN 

Sumber: Manual Book (Sensor E18-D80NK) 

 

b. Pemetaan Pin 

Gambar 2.4 Pemetaan Pin Sensor E18-D80NK. (Rengga, 2015) 
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Pada umunya Sensor memiliki 3 pin dan 2 versi diantaranya: 

a. Pin pada jalur Red (Merah) / Brown (Coklat)  berfungsi 

sebagai   catu daya positif 5V 

b. Pin pada jalur Black (Hitam) / Blue (Biru) berfungsi sebagai   

catu daya negatif 0V 

c. Pin pada jalur Yellow (Kuning) / Black (Hitam) berfungsi 

sebagai output sensor 

 

2.4 Sensor Hujan  

Sensor hujan adalah jenis sensor yang berfungsi untuk mendeteksi 

terjadinya hujan. Prinsip kerja dari module sensor ini yaitu pada saat ada 

air hujan turun dan mengenai panel sensor maka akan terjadi proses 

elektrolisasi sehingga air hujan menghantarkan arus listrik. Pada sensor 

hujan ini terdapat ic komparatoryang dimana output dari sensor ini dapat 

berupa logika high dan low (on atau off). Serta pada modul sensor ini 

terdapat output yang berupa resistansi tegangan. Rahmadi (2004). 

Gambar 2.5 Sensor Hujan. ( Ivan, 2017) 
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a. Spesifikasi  

1. Sensor ini bermaterial dari FR-04 dengan dimensi 5cm x 4cm 

berlapis nikel dan dengan kualitas tinggi pada kedua sisinya 

2. Pada lapisan modul mempunyai sifat anti oksidasi sehingga 

tahan terhadap korosi 

3. Tegangan kerja masukan sensor 3.3V – 5V 

4. Menggunakan IC komparator LM393 yang stabil 

5. Output dari modul komparator dengan kualitas sinyal bagus 

lebih dari 15mA 

6. Dilengkapi lubang baut untuk instalasi dengan modul lainnya 

7. Terdapat potensiometer yang berfungsi untuk mengatur 

sensitifitas sensor 

8. Terdapat 2 Output yaitu digital (0 dan 1) dan analog (tegangan) 

9. Dimensi PCB yaitu 3.2 cm x 1.4 cm 

Sumber: (Ivan, 2017). 

 

b. Pemetaan Pin 

Gambar 2.6 Pemetaan Pin Sensor Hujan. ( Wahyu, 2017) 
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1. Pin pada no 1 : Input Tegangan positif 5V 

2. Pin pada no 2 : Input Tegangan negatif 0V 

3. Pin pada no 3 : Output sensor berbentuk digital 

4. Pin pada no 4 : Output sensor berbentuk analog 

Sumber: Manual Book (Pin Sensor Hujan) 

 

2.5 Modul Relay 2 Chanel 

Relay adalah komponen elektronika berupa saklar elektronik yang 

digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, relay merupakan tuas saklar 

dengan lilitan kawat pada batang besi (solenoid) didekatnya. Ketika 

solenoid  dialiri arus listrik, tuas akan tertarik karena adanya gaya magnet 

yang terjadi pada solenoid sehingga kontak saklar akan menutup. Pada 

saat arus dihentikan, gaya magnet akan hilang, tuas akan kembali ke 

posisi semula dan kontak saklar kembali terbuka. (Temi, 2016) 

Konfigurasi dari kontak-kontak relay ada tiga jenis, yaitu: 

a. Normally Open (NO), apabila kontak-kontak tertutup saat relay 

dicatu. 

b. Normally Closed (NC), apabila kontak-kontak terbuka saat relay 

dicatu. 

c. Change Over (CO), relay mempunyai kontak tengah yang normal 

tertutup, tetapi ketika relay dicatu kontak tengah tersebut akan 

membuat hubungan dengan kontak-kontak yang lain. 
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Gambar 2.7 Modul Relay 2 Chanel. ( Putike, 2015) 

a. Spesifikasi 

1. Relay arus tinggi  : 250VAC 10A, 30VDC 10A 

2. Indikator   : 2 LED ketika relay bekerja 

3. Tegangan Operasi  : 3.3V – 5V 

4. Ukuran   : 50mm x 45mm 

5. Chanel output  : 2 chanel 

Sumber:Datasheet( Relay 2 Chanel Songle) 

 

b. Pemetaan Pin 

Gambar 2.8 Pemetaan Pin Modul Relay 2 Chanel. (Osoyoo, Pins 

Out) 
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1. Pin GND  : Input Tegangan negatif 0V 

2. Pin IN1  : Kontrol relay aktif low chanel1, Relay akan 

menyala ketika input ini bekerja di bawah sekitar 2V 

3. Pin IN2  : Kontrol relay aktif low chanel2, Relay akan 

menyala ketika input ini bekerja di bawah sekitar 2V 

4. Pin VCC  : Input Tegangan kerja positif 5V untuk 

optocoupler 

5. Pin JD-VCC : Tegangan jumper 5V yang diperlukan 

untuk pengaktifan relay 

Sumber: (Osoyoo, Pins Out) 

 

2.6 Modul Step-Down LM2596 

Modul Step-down lm2596 adalah modul penurun tegangan DC 

dengan IC LM2596 sebagai komponen utamanya. IC LM2596 adalah 

sirkuit terpadu atau integrated circuit yang berfungsi sebagai step-down 

DC konverter dengan current rating 3A. Modul ini berfungsi untuk 

menyelesaikan masalah perbedaan tegangan yang dibutuhkan. Seringkali 

dalam pembuatan rangkaian elektronika atau modul-modul 

mikrokontroler terdapat perbedaan tegangan kerja antar modul sehingga 

memerlukan sebuah modul regulator untuk menyesuaikan tegangan. 

Modul yang memiliki Terdapat beberapa varian dari IC seri ini yang 

dapat dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu versi adjustable yang 
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tegangan keluarannya dapat diatur, dan versi fixed voltage output yang 

tegangan keluarannya sudah tetap / fixed. (Zulkarnain, 2017) 

Gambar 2.9 Modul Step-down lm2596. Zulkarnain(2017) 

a. Spesifikasi 

1. Tegangan Input : DC 3V - 40V 

2. Tegangan Output : DC 1.5V - 35V (tegangan output harus 

lebih rendah dengan selisih minimal 1.5 V) 

3. Arus max  : 3 A 

4. Ukuran  : 42 mm x 20 mm x 14 mm 

Sumber:Datasheet(Lm2596) 
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b. Pemetaan Pin 

Gambar 2.10 Pemetaan Pin Step-down lm2596. (Zulkarnain, 2017) 

1. Pin IN+   : Input Tegangan positif 

2. Pin IN-   : Input Tegangan negatif 

3. Pin ADJUSTABLE : Mengatur besar tegangan output 

4. Pin OUT+   : Output Tegangan positif 

5. Pin OUT-   : Output Tegangan negative 

Sumber: Manual Book (Step-down lm2596) 

 

2.7 Dioda LED 

Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah 

komponen elektronika yang dapat memancarkan  cahaya monokromatik 

ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang 

terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang 

dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang 

dipergunakannya serta mempunyai batasan arus maksimal yang mengalir 

melaluinya. Diatas nilai tersebut dipastikan umur led tidak lama LED 
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juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata 

seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote 

Control perangkat elektronik lainnya (Muda, 2013). 

Gambar 2.11 Dioda LED. Muda(2013) 

a. Spesifikasi 

1. Tegangan Input LED merah  : 1.8V 

2. Bahan semikonduktor LED merah : Gallium Arsenide 

Phosphide (GaAsP) 

3. Tegangan Input LED hijau  : 3.5V 

4. Bahan semikonduktor LED hijau  : Aluminium Gallium 

Phosphide (AlGaP) 

5. Tegangan Input LED kuning  : 2.2V 

6. Bahan semikonduktor LED kuning : Gallium Arsenide 

Phosphide Nitride (GaAsP:N) 

7. Konsumsi Arus    : 20 mA 

Sumber: (Dickson, 2018) 
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b. Pemetaan Pin 

 

Gambar 2.12 Pemetaan Pin Dioda LED. Dickson(2018) 

1. Pin Anoda : polaritas terminal (+), kaki yang lebih panjang dan 

juga Lead Frame yang lebih kecil. 

2. Pin Katoda : polaritas terminal (-), Kaki yang lebih pendek 

dengan Lead Frame yang besar serta terletak di sisi yang Flat. 

2.8 Bahasa Pemprograman C 

Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang dapat dikatakan berada 

di antara bahasa beraras rendah dan beraras tinggi. Bahasa beraras 

rendah artinya bahasa yang berorientasi ada mesin dan beraras tinggi 

berorientasi pada manusia. Bahasa beraras rendah, misalnya bahasa 

assembler, bahasa ini ditulis dengan sandi yang dimengerti oleh mesin 

saja, oleh karena itu hanya digunakan bagi yang memprogram 

mikroprosesor. Bahasa beraras rendah merupakan bahasa yang 

membutuhkan kecermatan yang teliti bagi pemrogram karena 

perintahnya harus rinci, ditambah lagi masing-masing pabrik mempunyai 

sandi perintah sendiri.Bahasa tinggi relatif mudah digunakan, karena 
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ditulis dengan bahasa manusia sehingga mudah dimengerti dan tidak 

tergantung mesinnya. Bahasa beraras tinggi biasanya digunakan pada 

komputer. Pencipta bahasa C adalah Brian W. Kernighan dan Denis M. 

Ritchi, sekitar tahun 1972. Penulisan program dalam bahasa C dilakukan 

dengan membagi dalam blok-blok, sehingga bahasa C disebut dengan 

bahasa terstruktur. Bahasa C dapat digunakan di berbagai mesin dengan 

mudah, mulai dari PC sampai dengan mainframe, dengan berbagai 

sistem operasi misalnya DOS, UNIX, VMS dan lain-lain. (Jamilah, 2005) 

 

a. Struktur Program 

Program Bahasa C tidak mengenal aturan penulisan di kolom 

tertentu, jadi bisa dimulai dari kolom manapun. Namun demikian, 

untuk mempermudah pembacaan program dan untuk keperluan 

dokumentasi, sebaiknya penulisan bahasa C diatur sedemikian rupa 

sehingga mudah dan enak dibaca.  Berikut contoh penulisan 

Program Bahasa C: 

Gambar 2.13 Struktur Program. Jamilah (2005) 
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b.  Tipe Data 

Tipe data merupakan bagian program yang paling penting 

karena tipe data mempengaruhi setiap instruksi yang akan 

dilaksanakan oleh computer. Misalnya saja 5 dibagi 2 bisa saja 

menghasilkan hasil yang berbeda tergantung tipe datanya. Jika 5 

dan 2 bertipe integer maka akan menghasilkan nilai 2, namun jika 

keduanya bertipe float maka akan menghasilkan nilai 2.5000000. 

Pemilihan tipe data yang tepat akan membuat proses operasi data 

menjadi lebih efisien dan efektif. (Jamilah, 2005) 

Tabel 2.1 Tipe Data. Jamilah (2005) 

 

c. Variabel 

Variabel adalah suatu pengenal (identifier) yang digunakan 

untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses program. 

Berbeda dengan konstanta yang nilainya selalu tetap, nilai dari 

suatu variabel bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan. Nama dari suatu 

variabel dapat ditentukan sendiri oleh pemrogram dengan aturan 

sebagai berikut :  
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1. Terdiri dari gabungan huruf dan angka dengan karakter pertama 

harus berupa huruf. Bahasa C bersifat case-sensitive artinya 

huruf besar dan kecil dianggap berbeda.  

2. Tidak boleh mengandung spasi.  

3. Tidak boleh mengandung simbol-simbol khusus, kecuali garis 

bawah (underscore). Yang termasuk simbol khusus yang tidak 

diperbolehkan antara lain : $, ?, %, #, !, &, *, (, ), -, +, = dsb  

4. Panjangnya bebas, tetapi hanya 32 karakter pertama yang 

terpakai. 

Sumber: (Ulfa, 2012) 

 

2.9 Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis 

dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori 

yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis juga 

mengangkat beberapa penelitian  sebagai  referensi  dalam  memperkaya 

bahan  kajian  pada   penelitian  penulis.  Berikut  merupakan  penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait penelitian yang dilakukan 

penulis. 

1. Syah Alam, 2018. Rancang Bangun Sistem Jemuran Otomatis 

Berbasis Arduino Uno. penelitian yang dilakukan Syah Alam 

menggunakan sensor hujan. 
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2. Raden Galih Paramananda, 2018. Rancang Bangun Sistem 

Penghitung Jumlah Orang Melewati Pintu menggunakan Sensor 

Infrared dan Klasifikasi Bayes. penelitian yang dilakukan Raden 

Galih Paramananda menggunakan sensor E18-D80NK. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

3.1   Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian 

eksperimen terhadap alat yang dirancang dan sampling perbandingan 

data efisiensi engine terutama penggunaan fuel dengan tujuan menguji 

apakah sistem otomatisasi sesuai yang diharapkan. Metode penelitian 

yang dilakukan untuk mendapatkan data tersebut adalah dengan 

membandingkan data normal tanpa terpasangnya alat otomatisasi dengan 

data setelah terpasangnya alat otomatisasi.  

 

3.2   Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penerapan alat otomatisasi 

sistem pengisian air adalah sebagai berikut : 

1. Perancangan Secara Software 

Pemrograman mikrokontroler Arduino Nano versi 3 yaitu dengan 

menggunakan bahasa pemrograman C melalui software Arduino 

IDE. Untuk membuat alat dapat bekerja perlu dirancang algoritma 

pada program subrutin utama. Program subrutin utama merupakan 

kombinasi dari program hardware serta subprogram lainnya 

sehingga didapatkan algoritma program  kendali. 
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Alur algoritma pemrograman dimulai dengan mendeklarasi 

variabel serta penggunaan input output pin pada Arduino tersebut. 

Saat sensor mulai membaca dan menghasilkan sebuah data maka 

mikrokontroler menerjemahkan dan mengolah data tersebut untuk 

kemudian dijadikan sebagai acuan penentu output sebagaimana 

rule yang dibuat dalam sebuah algoritma tersebut. 

 

2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah : 

a) Arduino Nano Versi 3 

b) Komputer atau laptop 

c) Software ArduinoIDE 

d) Mesin gerinda tangan 

e) Gergaji besi 

f) Obeng set 

g) Solder  

h) Atraktor atau penyedot timah solder 

Bahan yang digunakan adalah; 

a) Sensor E18-D80NK 

b) Sensor Hujan 

c) Modul Relay 2 Chanel 

d) Modul Step-Down LM2596 

e) Dioda LED  
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f) Kabel jumper 

g) Timah solder 

h) Acrylic bening 

i) Lem acrylic 

 

3. Pengambilan Data 

Untuk memperoleh data dalam menyusun penelitian ini 

menggunakan beberapa langkah antara lain: 

a. Studi Pustaka 

Mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan tujuan 

penelitian untuk mengetahui kontribusi penelitian. Penulis 

juga mencari informasi yang dapat membantu penelitian 

melalui beberapa referensi. Materi referensi diambil dari 

buku, karyailmiah, jurnal, skripsi,makalah, dan tesis. 

b. Observasi awal 

Melakukan pengamatan langsung kelapangan serta 

penggalian informasi terhadap pihak departemen terkait. 

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa 

pengoperasian engine yang masih manual (memerlukan 

operator) terkadang terkendala buruknya cuaca (musim 

hujan), sibuknya job pending, perbaikan lain di luar schedule, 

dan tidak adanya operator Unit WT (Water Truck) di area 

waterfill sehingga membuat seringnya terlambat, terhalang, 
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lupa, bahkan terabaikan untuk mematikan engine tersebut. 

Dengan di lakukan penelitian ini diharapkan dapat membantu 

meringankan pekerjaan yang ada dan menjadi salah satu jalan 

keluar untuk mengefisiensi sistem yang ada agar menjadi 

lebih baik lagi. 

c. Penelitian lapangan (Field Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung kelapangan 

untuk memperoleh perbandingan dengan teori dan gambaran 

sistem. 

d. Identifikasi Masalah 

Penulis melakukan analisis hasil observasi mengenai kendala 

dan permasalahan yang sedang berjalan dengan membuat 

diagram keterkaitan. Berdasarkan informasi yang sudah 

dipetakan melalui diagram keterkaitan, penulis selanjutnya 

menentukan tujuan penelitian dengan membuat alat 

otomatisasi sistem pengisian air agar engine dapat bekerja 

otomatis sebagai pengganti pekerja utama (operator). 

 

3.3    Metode Penelitian 

Metode Penelitian ini di lakukan dengan beberapa metode yaitu : 

1. Metode Lapangan 

Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung kelapangan untuk 

memperoleh perbandingan teori dengan gambaran sistem. 
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2. Studi Literatur 

Studi kepustakaan, buku, karya ilmiah, jurnal, skripsi, makalah, 

dan tesis yang terkait. 

3. Metode Tanya Jawab 

Metode ini dilakukan dengan melakukan Tanya jawab di lapangan 

dengan bagian-bagian atau orang-orang yang telah mengetahui 

data-data yang diperlukan selama penelitian. 

4. Diagram Alir  

Dengan adanya diagram alir ini bertujuan untuk menggambarkan 

proses atau tahapan-tahapan dan juga pedoman dalam melakukan 

penelitian terkait.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

Mulai 

Studi Lapangan 

Analisa Data 

Studi Literatur 

Melihat Langsung 

Kondisi di Lapangan 

 

Mendapatkan Peralatan, 

Bahan, Serta Referensi 

Jurnal Maupun Skripsi 

Yang Pernah Ada 

Perakitan Dan Uji Coba Alat 

Kesimpulan 

Selesai 
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5. Analisis Data dan Hasil 

Analisis data dilakukan dengan pengambilan sampling data 

dari sensor yang bertugas mendeteksi ada tidaknya Unit WT (Water 

Truck) di area waterfill dan lamanya hujan yang berlangsung 

sehingga didapat berapa penggunaan engine terhadap fuel, 

kemudian dimasukkan ke dalam tabel. 

Tabel 3.1 Perencanaan tampilan data pada tabel secara otomatis 

 

Tabel 3.2 Perencanaan tampilan data pada tabel secara manual 

No Tanggal 
Lama Operasi 

Lama Engine 

Stop 
Fuel 

Mulai Akhir Mulai Akhir Awal Akhir 

        

 

3.4    Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan diLab. Teknik Elektro Universitas 

Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin dan 

PT. Saptaindra Sejati Jobsite Boro.  

 

 

 

 

No Tanggal 
Ada Unit WT Lama Hujan 

Lama 

Sampling 
Fuel 

Ya Tidak Mulai Akhir Mulai Akhir Awal Akhir 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1      Penerapan Sistem Otomatisasi Pengisian Air di Area Waterfill di PT. 

Saptaindra Sejati Jobsite Boro 

a.  Pengujian Alat 

Pengujian perencanaan dari alat yang dibuat bertujuan  untuk 

mengetahui cara kerja  dan hasil, apakah sesuai dengan perencanaan.  

1. Pengujian Persiapan Program  

Program yang digunakan adalah program bahasa C dengan 

Arduino IDE ( Integrated Developtment Environment) sebagai 

software compilernya. Script program kemudian di compile dan di 

upload serta menunggu proses uploading sampai terdapat notifikasi 

done uploading .  

Gambar 4.1 Pengujian uploading program Arduino Nano 
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2.  Pengujian Persiapan  Hardware 

Pengujian perangkat keras bertujuan untuk memeriksa apakah 

hardware yang akan digunakan dalam projek penulis berjalan 

secara normal atau tidak, mengetahui cara kerja dari alat ini dan 

untuk mengetahui apakah perangkat sudah sesuai dengan 

perencanaan atau belum. Untuk memeriksa hardware dilakukan 

dengan memberi power pada komponen hardware sesuai 

spesifikasinya. Kemudian hardware di program untuk melihat 

apakah hasilnya sesuai dengan program yang  sudah dibuat. 

Pengambilan data pengujian dilakukan tiap bagian sistem serta 

dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan. Adapun pengujian 

yang dilakukan sebagai berikut : 

a).  Pengujian Arduino Nano 

Arduino Nano dapat   diuji   dengan menggunakan   program   

dan rangkaian sederhana. Program dan rangkaian tersebut 

dibuat untuk memastikan semua pin pada mikrokontroller 

masih berfungsi baik. Program pengujian dapat menggunakan 

program untuk menyalakan dan mematikan  semua pin digital 

pada Arduino Nano. 
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Gambar 4.2 Pengujian Arduino Nano 

Gambar 4.3 Script program pengujian Arduino Nano 

Kesimpulan dari pengujian Arduino Nano dapat dilihat dari 

tabel hasil pengujian berikut; 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Arduino Nano 

 

 

 

No Input (pin_vcc) Output (LED) Kesimpulan 

1 HIGH Semua Nyala  Normal 

2 LOW Semua Mati  Normal 
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Dari  pengujian  Arduino Nano yang  dilakukan  dapat 

diketahui  bahwa  Arduino Nano dalam kondisi baik karena 

saat dilakukan pengujian dan program di upload ke dalam 

Arduino Nano, pin digital yang dijadikan sebagai output pada 

Arduino Nano yaitu pin D0, D2, D4, D6, D8, D10, D12 untuk pin 

vcc dan  pin D1, D3, D5, D7, D9, D11, D13 untuk pin ground.  

yang memberikan respon dengan hasil lampu led  yang 

dipasangkan pada  pin D 0 sampai D13 dapat menyala 

dengan baik 

 

b).  Pengujian Sensor E18-D80NK 

Pengujian ini adalah pengujian yang dilakukan terhadap 

Sensor E18-D80NK yang digunakan untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya sebuah benda, dengan di tunjukan indikator 

lampu yang menyala pada fisik belakang sensor. Apabila 

terdapat sebuah benda didepan sensor dengan radius 0 sampai 

80 cm maka akan dideteksi adanya benda dan berlogika 0 

atau low. 
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Gambar 4.4 Sensor E18-D80NK mendeteksi benda 

Namun apabila pada radius 0 sampai 80 cm tidak dideteksi 

adanya benda maka sensor akan berlogika 1 atau high dan 

lampu indikator pada fisik belakang sensor tidak menyala. 

Gambar 4.5 Sensor E18-D80NK tidak mendeteksi benda. 

Selain pengujian secara fisik, dengan adanya hasil logika 

tersebut pengujian sensor  juga dapat dilakukan monitoring 

secara program yaitu dengan mengkoneksikan Sensor E18-

D80NK dengan Arduino Nano.  
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Gambar 4.6 Script program pengujian sensor E18-D80NK 

Pada saat sensor mendeteksi adanya benda dan berlogika 0 

atau low, maka  logika tersebut digunakan sebagai hasil acuan 

untuk kemudian ditampilkan ke fitur serial monitor pada 

Arduino IDE bahwa “Ada Unit WT”. ‘ 

Gambar 4.7 Sensor E18-D80NK mendeteksi benda 
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Begitu juga apabila pada radius 0 sampai 80 cm tidak 

dideteksi adanya benda maka sensor akan berlogika 1 atau 

high dan kemudian ditampilkan ke fitur serial monitor pada 

Arduino IDE bahwa “Tidak Ada Unit WT 

Gambar 4.8 Sensor E18-D80NK tidak mendeteksi benda 

 

c).  Pengujian Sensor hujan 

Pada pengujian ini digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya air hujan dengan teknik pembacaan tegangan analog 

yang masuk pada pin A0 pada Arduino Nano. Mula-mula 

sensor kelembapan diberi tegangan sebesar 5V. kemudian 

Pengujian dilakukan dengan cara merendam papan sensor ke 

air.  
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Gambar 4.9 Proses merendam papan sensor ke air 

Tegangan yang masuk dikonversi terlebih dahulu menjadi 

data digital. Pin analog Arduino dapat menerima nilai hingga 

10 bit sehingga dapat mengkonversi data analog menjadi 

1024. Artinya nilai 0 merepresentasikan tegangan 0 volt dan 

nilai 1023 merepresentasikan tegangan 5 volt. Proses 

konversi dari nilai analog menjadi digital ini disebut proses 

ADC (Analog to Digital Conversion). 

Gambar 4.10 Script program pengujian sensor hujan 
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Pengujian ini diambil pada siang hari pukul 9:00-9:27, pada 

tanggal 19/04/2019 dengan menampilkan nilai ADC. Lalu 

dilakukan penghitungan pada nilai ADC tersebut untuk 

mengetahui nilai tegangan sebelum dan sesudah papan sensor 

terkena air. 

 

Gambar 4.11 Nilai rata-rata ADC hasil pembacaan sensor 

hujan sebelum terkena air 

 

   Tegangan = Nilai ADC * (5 / 1023)  

= 1023 * (5 / 1023)  

= 5v 

Jadi pembacaan nilai tegangan pada sensor sebelum terkena 

air sebesar 5V. 
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Gambar 4.12 Nilai rata-rata ADC hasil pembacaan sensor 

hujan sesudah terkena air 

 

Tegangan = Nilai ADC * (5 / 1023) 

Tegangan = 495 * (5 / 1023) 

   = 2.4V 

Jadi pembacaan nilai tegangan pada sensor sesudah terkena 

air sebesar 2.4V. 

 

d). Pengujian Modul Relay 2 Chanel 

Untuk pengujian Modul Relay 2 Chanel: 

Pengujian ini dilakukan terhadap Modul Relay 2 Chanel yang 

digunakan untuk mengaktifkan key switch check engine dan 

key switch start engine yang terdapat pada engine waterfill. 

Pengujian tersebut dilakukan dengan mengecek output pin 

NO atau NC pada chanel 1 dan 2 apakah kondisinya masih 

bagus dan normal.  
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Gambar 4.13 Pengecekan output pin NO dan NC pada chanel 

1 

 

Gambar 4.14 Pengecekan output pin NO dan NC pada chanel 

2 

 

Kesimpulan dari pengujian output pada modul relay dapat 

dilihat dari tabel hasil pengujian berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian output pada modul relay 

 

 

 

Kemudian pengujian secara program apakah modul dapat 

bekerja sesuai dengan perintah program tersebut  

 

 

Chanel Kode Pin Kode Ukur Kesimpulan 

1 NO .0L Normal 

2 NC 0.000 Normal 
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Gambar 4.15 Pengecekan output pin NO dan NC pada chanel 

1 

Gambar 4.16 Script program pengujian modul relay 2 chanel  

Kesimpulan dari pengujian Arduino Nano dapat dilihat dari 

tabel hasil pengujian berikut: 

Tabel 4.3 Hasil program pengujian modul relay 

 

 

 

 

 

Chanel Input Pin Indikator (LED) Kesimpulan 

1 HIGH Semua Mati  Normal 

2 LOW Semua Nyala Normal 
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e).  Pengujian Modul Step-Down LM2596 

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan kondisi modul 

dapat bekerja sesuai dengan penempatannya 5V untuk 

distribusi sensor dan modul, 9V digunakan untuk power 

supply Aduino Nano. Berikut dilakukan pengukuran tegangan 

input Modul Step-Down LM2596 dan tegangan output 

setelah teregulasi oleh modul tersebut. 

Gambar 4.17 Pengukuran tegangan input Modul Step-Down 

LM2596 

 

Dari hasil pengukuran didapat nilai tegangan 12.65V yang 

merupakan sumber tegangan input Modul Step-Down 

LM2596. 

Gambar 4.18 Pengukuran tegangan output Modul Step-Down 

LM2596 
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Pengukuran tersebut untuk mendapatkan regulasi tegangan 5V 

dan 9V. Dengan demikian kedua modul step-down tersebut 

masih dalam kondisi normal. 

 

b. Pembuatan Alat 

Dalam pembuatan alat penulis membagi menjadi 4 segmen, yaitu 

segmen pembuatan diagram blok rangkaian, perakitan hardware, 

pembuatan case hardware untuk melindungi alat yang telah dibuat, 

dan perancangan program pada arduino agar sesuai fungsionalnya 

sebelum terpasang pada engine Waterfill .  

1. Diagram Blok Rangkaian 

Gambar 4.19 Diagram Blok Rangkaian 

 

 



45 
 

2. Perakitan Hardware 

Gambar 4.20 Skematik Hardware 

3. Pembuatan Case Hardware 

Dalam pembuatan case hardware penulis menggunakan 

bahan acrylic dengan ukuran 20cm x  15cm. Acrylic adalah bahan 

yang bersifat mencair bila dipanaskan dan juga terlihat transparan 

seperti kaca. 

Gambar 4.21 case hardware tampak depan 
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Gambar 4.22 case hardware tampak samping 

Gambar 4.23 case hardware tampak belakang 

Gambar 4.24 case hardware tampak atas 
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4. Perancangan Program  

Pemrograman disini untuk mengolah logika dalam 

pembuatan alat dengan memanfaatkan beberapa data sensor,  

sehingga menghasilkan fungsional actions output. Seperti halnya 

sensor A1 bertugas mendeteksi apakah ada Unit WT (Water Truck) 

yang sedang berada di sekitar jalur antrian Unit. Sensor A2 

bertugas sebagai pembanding (koreksi sensor) pembacaan sensor 

A1 apakah memang benar-benar ada Unit yang sedang berada di 

jalur tersebut. Sedangkan sensor B1 bertugas sebagai pendeteksi 

bahwa ada Unit WT(Water Truck) yang sedang melakukan 

pengisian. Dalam hal ini didapat logika sebagai berikut: 

Gambar 4.25 Flowchart logika program 
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a) Kondisi led warna merah aktif untuk menandakan bahwa 

mikrokontroler dalam mode standby pengambilan data. 

b) Jika sensor A1 atau A2 aktif maka akan mengirim sinyal input 

ke mikrokontroller bahwa ada Unit WT (Water Truck) berada 

di jalur antrian kemudian memerintahkan relay untuk 

mengaktifkan standby switch serta led warna kuning sebagai 

indikator bahwa sedang melakukan cek engine standby. 

c) Jika sensor B1 aktif maka  mikrokontroller memerintahkan 

relay untuk mengaktifkan start engine switch serta led warna 

hijau sebagai indikator bahwa siap melakukan pengisian. 

d) Jika sensor B1 tidak aktif setelah melakukan pengisian, dan 

sensor A1 atau A2 masih dalam keadaan aktif maka 

mikrokontroller masih menganggap ada Unit yang sedang 

mengantri di belakang Unit WT (Water Truck) yang 

sebelumnya sudah selesai melakukan pengisian sehingga 

engine masih dalam keadaan ON. 

e) Jika sensor B1, A2, dan A1 tidak aktif maka mikrokontroller 

akan menonaktifkan keseluruhan relay dan engine akan 

otomatis OFF begitu juga led warna hijau dan kuning.  

f) Jika logika nomor lima atau sensor hujan aktif maka 

mikrokontroller akan menonaktifkan keseluruhan relay (relay 

standby switch & relay starting engine switch) untuk 

menandakan bahwa engine dalam keadaan OFF total. 
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Gambar 4.26 Denah lokasi waterfill dan penempatan sensor 

 

4.2 Analisis Efisiensi Dampak Penggunaan Engine Terhadap Fuel 

a. Sampling Data 

Dalam penerapan “Sistem Otomatisasi Pengisian Air Di Area 

Waterfill Berbasis Mikrokontroler” adalah melakukan pengamatan 

sampling data langsung di area waterfill, kemudian 

membandingkan sampling data yang didapat dari engine waterfill. 

Sehingga dapat diketahui seberapa besar efek dari hasil tersebut 

jika terpasangnya alat sistem otomatisasi diengine waterfil dengan 

sistem manual. Dalam pengambilan sampling data penulis 

melakukan selama 4 hari.  Dalam kurun 4 hari itu penulis 
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melakukan sampling data selama 12 jam perharinya. Sehingga 

didapat data sebagai berikut.   

Tabel 4.4 Hasil sampling data secara otomatis hari ke-1 

No Tanggal 
Ada Unit WT Lama Hujan Lama Sampling 

Ya Tidak Mulai Akhir Mulai Akhir 

1 01/05/19    - - 09:05 09:12 

       - - 09:12 09:21 

       - - 09:21 09:24 

       - - 09:24 09:36 

       - - 09:36 09:45 

       - - 09:45 10:23 

       - - 10:23 10:40 

       - - 10:40 11:00 

       - - 11:00 11:08 

       - - 11:08 11:15 

       - - 11:15 11:31 

       - - 11:31 11:51 

       - - 11:51 12:20 

       13:11 17:15 12:20 13:36 

Total Lost Time 03:02 

 

Tabel 4.5 Hasil sampling data secara manual hari ke-1 

No Tanggal 
Lama Operasi 

Lama Engine 

Stop 

Mulai Akhir Mulai Akhir 

1 01/05/19     07:00 09:05 

    09:05 13:36 13:36 17:30 

Total Run Time 04:31 

 

Tabel 4.6 Hasil sampling data secara otomatis hari ke-2 

No Tanggal 
Ada Unit WT Lama Hujan Lama Sampling 

Ya Tidak Mulai Akhir Mulai Akhir 

2 02/05/19   - 13:00 15:50 09:05 09:12 

Total Lost Time 00:00 
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Tabel 4.7 Hasil sampling data secara manual hari ke-2 

No Tanggal 
Lama Operasi 

Lama Engine 

Stop 

Mulai Akhir Mulai Akhir 

2 02/05/19 - - 07:00 17:30 

Total Run Time 00:00 

 

 

Tabel 4.8 Hasil sampling data secara otomatis hari ke-3 

 

No Tanggal 
Ada Unit WT Lama Hujan Lama Sampling 

Ya Tidak Mulai Akhir Mulai Akhir 

3 03/05/19  - - - 13:50 14:05 

           14:05 14:10 

           14:10 14:13 

           14:13 14:22 

           14:22 14:53 

           14:53 15:00 

           15:00 15:21 

           15:21 15:32 

           15:32 16:05 

           16:05 16:34 

           16:34 16:41 

           16:41 16:53 

           16:53 17:01 

           17:01 17:05 

           17:05 17:08 

           17:08 17:11 

           17:11 17:13 

           17:13 17:22 

           17:22 17:30 

Total Lost Time 01:29 
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Tabel 4.9 Hasil sampling data secara manual hari ke-3 

 

No Tanggal 
Lama Operasi 

Lama Engine 

Stop 

Mulai Akhir Mulai Akhir 

3 03/05/19 - - 07:00 13:50 

    13:50 17:22 17:22 17:30 

Total Run Time 03:32 

 

Tabel 4.10 Hasil sampling data secara otomatis hari ke-4 

No Tanggal 
Ada Unit WT Lama Hujan Lama Sampling 

Ya Tidak Mulai Akhir Mulai Akhir 

4 04/05/19   - - 06:50 07:58 

           07:58 08:02 

           08:02 08:12 

           08:12 08:20 

           08:20 08:46 

           08:46 08:52 

           08:52 09:18 

           09:18 09:24 

           09:24 09:26 

           09:26 09:34 

           09:34 09:44 

           09:44 09:52 

           09:52 10:19 

           10:19 10:23 

           10:23 10:26 

           10:26 10:54 

           10:54 11:31 

Total Lost Time 03:29 

 

Tabel 4.11 Hasil sampling data secara manual hari ke-4 

No Tanggal 
Lama Operasi 

Lama Engine 

Stop 

Mulai Akhir Mulai Akhir 

4 03/05/19 06:50 11:31 11:31 17:30 

Total Run Time 04:41 
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Dalam kurun waktu 4 hari melakukan sampling data, terjadi tidak 

efisiennya waktu (lost time) yaitu saat kondisi engine selalu hidup  

namun tidak terdapatnya Unit WT (Water Truck) di area sekitar 

waterfill. 

Tabel 4.12 Hasil sampling time selama 4 hari  

Sampling time 

Tanggal Manual Lost time Net time 

1-May-19 04:31 03:02 01:29 

2-May-19 00:00 00:00 00:00 

3-May-19 03:32 01:29 02:03 

4-May-19 04:41 03:29 01:12 

Total 12:44 08:00 04:44 

Konsumsi Fuel 85,16 54,77 30.39 

 

Dalam tabel diatas terdapat beberapa parameter penting sebagai 

berikut: 

a. Manual 

Sebuah parameter yang menunjukan lama waktu yang 

berjalan selama engine waterfill hidup namun tanpa 

menggunakan sistem alat otomatisasi pengisian. Dalam tabel 

tersebut engine waterfill hidup selama 12.44 jam dalam kurun 

waktu 4 hari. 

b. Lost Time 

Sebuah parameter yang menunjukan seberapa lama waktu 

yang terbuang atau tidak efisiennya penggunaan engine 

waterfill dalam satuan waktu. Dalam tabel tersebut waktu 
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yang terbuang yaitu 8.00 jam dalam 12.44 jam engine 

waterfill hidup. 

c. Net Time 

Sebuah parameter yang menunjukan lama penggunaan engine 

waterfill saat terdapat Unit WT (Water Truck) di area 

tersebut. Jadi bisa dikatakan bersih lama penggunaan engine 

dalam satuan waktu. Dalam tabel tersebut waktu produktif 

engine waterfill hidup hanya 4.44 jam dalam 12.44 jam 

engine hidup. 

 

b. Efisiensi penggunaan fuel 

Setelah mengetahui efisiensi waktu pada sampling data, 

kemudian kita dapat menentukan dampak efisiensi waktu tersebut 

terhadap penggunaan fuel yaitu dari data rata-rata pengisian fuel 

pada engine waterfill yang didapat dari departemen LOGISTIC 

section FOG. 

Tabel 4.13 Data  pengisian fuel perbulan 

Bulan Shift Hm Qty Code unit 

Januari 1 463 2854 WPT011 ETAN150 

Februari 1 281 2210 WPT011 ETAN150 

Maret 1 349 2641 WPT011 ETAN150 

April 1 228 1303 WPT011 ETAN150 

 

Tabel di atas  merupakan data rekap pengisian fuel perbulan  pada 

engine waterfill dari bulan Januari sampai April. Untuk 
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mendapatkan nilai efisiensi penggunaan  fuel menggunakan 

perhitungan sebagai berikut:    

Diketahui:  

Kapasitas tangki= 600 liter 

Konsumsi  fuel bulan Januari= 2854 liter 

Hm bulan Januari= 463 jam 

Konsumsi  fuel bulan Februari= 2210 liter 

Hm bulan Februari = 281 jam 

Konsumsi  fuel bulan Maret= 2666 liter 

Hm bulan Maret = 349 jam 

Konsumsi  fuel bulan April= 1303 liter 

Hm bulan April = 228 jam 

Total manual time=12.44 jam 

Total lost time=8.00 jam 

Total net time= 4.44 jam 

Ditanya:  

1. Berapa rata-rata konsumsi fuel perjam dalam setiap 

bulannya? 

2. Konsumsi  fuel mode manual? 

3. Konsumsi fuel mode otomatis? 

4. Lost fuel? 

5. Berapa persen efisiensi fuel  jika terpasang alat otomatis? 

 



56 
 

Jawab: 

1. Rata-rata konsumsi fuel perjam bulan Januari= Konsumsi  

fuel bulan Januari / Hm bulan Januari 

= 2854 / 463 

= 6,16 liter/jam. 

Rata-rata  konsumsi fuel perjam bulan Februari= Konsumsi  

fuel bulan Februari / Hm bulan Februari 

= 2210 / 281 

= 7,86 liter/jam. 

Rata-rata  konsumsi fuel perjam bulan Maret = Konsumsi  

fuel bulan Maret / Hm bulan Maret 

= 2666 / 349 

= 7,64 liter/jam. 

Rata-rata  konsumsi fuel perjam bulan April = Konsumsi  

fuel bulan April / Hm bulan April 

= 1303 / 228 

= 5.71 liter/jam. 

Dari hasil di atas sehingga dapat ditampilkan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.14 Hasil konsumsi fuel dalam 4 bulan terakhir 

Bulan Hm/Hari Fuel/Hari Fuel/Jam 

Januari 15,43 95,13 6,16 

Februari 9,37 73,67 7,86 

Maret 11,63 88,87 7,64 

April 7,60 43,43 5,71 
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 Sehingga total rata – rata konsumsi fuel/jam= jumlah rata-

rata  konsumsi fuel/jam selama 4 bulan terakhir 

      = 27,38 / 4 

      =6,85 liter/jam. 

2. Konsumsi  fuel mode manual= total manual x  Rata – rata  

        konsumsi  fuel/jam 

                        = 12.44 x 6,85 

                        = 85,16 liter 

3. Konsumsi fuel mode otomatis= total net time x  Rata – rata  

         konsumsi  fuel/jam 

                  = 4,44 x 6,85 

                 = 30,39 liter 

4. Lost fuel = total lost time x  Rata – rata konsumsi  fuel/jam 

      = 8,00 x 6,85 

      = 54,77 liter 

5. Efisiensi fuel selama 4 hari penelitian = (Lost fuel / 

Konsumsi  fuel manual) x 100% 

= (54,77 / 85,16) x 100% 

= 64,31% 1 
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4.3 Analisa 

Dari hasil data yang telah diperoleh 4 hari penelitian diatas, jika 

engine waterfill masih menggunakan sistem manual maka engine akan 

running selama 12.44 jam dan mengonsumsi fuel sebanyak 85.16 liter. 

Jika terpasangnya alat otomatis di engine waterfill, engine hanya running 

selama 4.44 jam dan mengonsumsi fuel sebanyak 30.39 liter. 

Perbandingan running time antara engine waterfill yang menggunakan 

sistem otomatis dan engine waterfill yang menggunakan sistem manual 

terdapat lost time  atau waktu yang terbuang selama engine running 

tersebut yaitu sebesar 8 jam. Sehingga  jika engine waterfill 

menggunakan sistem otomatis, maka di dapat efisiensi waktu running 

sebesar 8 jam serta menghemat penggunaan fuel sebanyak 54.77 liter 

atau setara 64.31% dan hanya mengonsumsi fuel sekitar 35.69%  dari 

konsumsi 85.16 liter pada sebelumnya yang masih menggunakan sistem 

manual selama penelitian tersebut. 

Gambar 4.27 Grafik Diagram Efisiensi Fuel  

% 

64.31

35.69

Diagram Efisisensi Fuel

Efisiensi Fuel Konsumsi Fuel

% 
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Tabel 4.15 Data efisiensi fuel selama 4 hari 

Mode Sampling 
Lama Sampling 

Konsumsi Fuel 
Efisiensi 

Hari Jam Jam  Fuel 

Otomatis 4 4,44 30,39 liter 8 54.77 liter 

Manual 4 12,44 85,16 liter - - 

 

Begitu juga jika alat otomatisasi tersebut terpasang selama 4 hari 

dan mengalami lost time 8 jam saja dalam setiap bulannya maka akan 

mengefisien konsumsi fuel sebesar sebagai berikut: 

Efisiensi fuel bulan Januari= (Lost fuel / Konsumsi  fuel manual) x 100% 

             = (54.77 / 2854) x 100% 

             = 1,92% 

Efisiensi fuel bulan Februari= (Lost fuel / Konsumsi  fuel manual) x 100% 

       = (54.77 / 2210) x 100% 

      = 2,48% 

Efisiensi fuel bulan Maret= (Lost fuel / Konsumsi  fuel manual) x 100% 

                 = (54.77 / 2666) x 100% 

                 = 2,05% 

Efisiensi fuel bulan April= (Lost fuel / Konsumsi  fuel manual) x 100% 

               = (54.77 / 1303) x 100% 

               = 4,20% 

Tabel 4.16 Hasil efisiensi fuel jika terpasang alat otomatisasi serta 

mengalami lost time 8 jam saja dalam setiap bulannya  

 

Bulan Hm Konsumsi Fuel Lost Time Lost Fuel Efisiensi % 

Januari 463 2854 8 54,77 1,92 

Februari 281 2210 8 54,77 2,48 

Maret 349 2666 8 54,77 2,05 

April 228 1303 8 54,77 4,20 
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Dari tabel di atas dapat dilihat jika  alat otomatisasi tersebut 

terpasang selama 4 hari dan mengalami lost time 8 jam saja dalam setiap 

bulannya maka akan mengefisien konsumsi fuel sebesar 54,77 liter dalam 

setiap bulannya. Begitu juga dengan jam kerja engine maka pada bulan 

Januari hanya running selama 455 jam dari waktu normal  463 jam, pada 

bulan Februari hanya running selama 273 jam dari waktu normal  281 

jam, pada bulan Maret hanya running selama 341 jam dari waktu normal  

349 jam,  pada bulan April hanya running selama 220 jam dari waktu 

normal  228 jam. 

  

Gambar 4.28 Grafik Diagram Efisiensi Jam Kerja Engine 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Januari Februari Maret April

Hm Normal

Esifiensi Hm

% 



61 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1      Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, proses pembuatan dan pembahasan 

mengenai “Sistem Otomatisasi Pengisian Air Di Area Waterfill Berbasis 

Mikrokontroler” maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Sistem pengisian air di area waterfill berbasis manual yaitu engine 

selalu running (melakukan pengisian air) disaat ada ataupun tidak 

Unit WT (Water Truck) di area waterfill tersebut bahkan saat kondisi 

hujan. Dengan dibuatnya alat “Sistem Otomatisasi Pengisian Air Di 

Area Waterfill Berbasis Mikrokontroler”, sehingga engine akan 

otomatis bekerja tanpa memerlukan operator dengan memanfaatkan 

sensor E18-D80NK sebagai deteksi ada ataupun tidak Unit WT 

(Water Truck) di area waterfill dan sensor hujan sebagai interrupt 

engine OFF jika sewaktu-waktu terjadi hujan. Sistem otomatisasi 

pengisian air di area waterfill berbasis mikrokontroler yang telah 

dibuat, dapat diterapkan dalam mengontrol aktivitas  engine waterfill 

yang berada di PT. Saptaindra Sejati Jobsite Boro. 

b. Sistem otomatisasi pengisian air di area waterfill berbasis 

mikrokontroler tersebut dapat mengefisiensi waktu running sebesar 8 

jam serta menghemat penggunaan fuel sebanyak 54.77 liter atau 
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setara 64.31% dan hanya mengonsumsi fuel sekitar 35.69%  dari 

konsumsi 85.16 liter pada sebelumnya yang masih menggunakan 

sistem manual selama jangka waktu 4 hari tersebut  

 

5.2      Saran  

Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  sudah  dilakukan  pada  tiap-

tiap  rangkaian  terdapat beberapa permasalahan dan kekurangan, maka 

dari itu disarankan: 

a. Alat dapat berjalan secara prototipe namun karena terbatasnya ruang 

lingkup dan kebijakan dalam dunia kerja penulis tidak dapat 

mengaplikasikan alat otomatisasi tersebut di PT. Saptaindra Sejati 

Jobsite Boro. Diharapkan kedepannya alat ini dapat  diaplikasikan 

pada engine waterfill dan dapat di kembangkan lagi.  

b. Untuk ukuran dalam pembuatan dimensi alat bisa diminimalisasikan 

sesuai kondisi dan fungsional sehingga tidak memakan banyak ruang. 

c. Untuk flowchart  logika program agar lebih dikembangkan dan 

disempurnakan lagi. 

 

 

 

 

 

 

% 
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LAMPIRAN 

Script Program Sistem Otomatisasi Pengisian Air Di Area Waterfill Berbasis 

Mikrokontroler 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

////deklar sensor//// 

#define sen_A1 2 

#define sen_A2 3 

#define sen_B1 4 

#define sen_rain A7 

 

////deklar relay//// 

#define rel_cek 5 

#define rel_run 6 

 

////deklar indikator LED//// 

#define standby 9 

#define cek_engine 8 

#define start_engine 7 

#define led 13 

 

int sen_Di1; 

int sen_Di2; 

int sen_Di3; 

int sen_An1; 

int nilai=0; 

int nilai2=0; 

int prikso=0; 

 



 
 

void baca_sen(){ 

  delay(500); 

  sen_Di1= digitalRead(sen_A1); 

  sen_Di2= digitalRead(sen_A2); 

  sen_Di3= digitalRead(sen_B1); 

  sen_An1= analogRead(sen_rain); 

} 

void awal(){ 

  digitalWrite(led,LOW); 

  digitalWrite(standby,HIGH); 

  digitalWrite(cek_engine,LOW); 

  digitalWrite(start_engine,LOW); 

  digitalWrite(rel_cek,HIGH); 

  digitalWrite(rel_run,HIGH); 

} 

 

void tampil(){ 

  Serial.print(sen_Di1);Serial.print(sen_Di2);Serial.print(sen_Di3); 

  Serial.print("    nilai="); 

  Serial.print(nilai);   

  Serial.print("    nilai2="); 

  Serial.print(nilai2); 

} 

 

void setup() {  

  Serial.begin(9600);  

  pinMode(LED_BUILTIN,OUTPUT); 

  pinMode(sen_A1,INPUT_PULLUP); 

  pinMode(sen_A2,INPUT_PULLUP); 



 
 

  pinMode(sen_B1,INPUT_PULLUP); 

  pinMode(sen_rain,INPUT); 

        pinMode(rel_cek,OUTPUT); 

        pinMode(rel_run,OUTPUT); 

              pinMode(standby,OUTPUT); 

              pinMode(cek_engine,OUTPUT); 

              pinMode(start_engine,OUTPUT); 

              pinMode(led,OUTPUT); 

Serial.println("   SKRIPSI ERLAN SUKOWATI PUTRA "); 

} 

 

void loop() { 

baca_sen(); 

/**********jika sensor hujan tidak aktif**********/ 

if(sen_An1>600){ 

 balek2: 

 if((sen_Di1==1||sen_Di2==1)&&sen_Di3==1&&nilai==0 && nilai2==0){ 

delay(1000); 

tampil(); 

Serial.println("   Start Awal Mati Total "); 

awal(); 

} 

if((sen_Di1==0 || sen_Di2==0) && sen_Di3==1 && nilai==0 && nilai2==0){ 

delay(1000); 

tampil(); 

Serial.println("   Ada Unit WT  Yang Antri ");  

digitalWrite(led,LOW);digitalWrite(standby,HIGH); 

digitalWrite(cek_engine,HIGH);digitalWrite(start_engine,LOW); 

digitalWrite(rel_cek,LOW);digitalWrite(rel_run,HIGH); 



 
 

nilai=1;  

} 

if((sen_Di1==1||sen_Di2==1)&&sen_Di3==0&&nilai==1&&nilai2==0){ 

delay(1000); 

tampil(); 

Serial.println("   Start Engine"); 

digitalWrite(led,HIGH);digitalWrite(standby,HIGH); 

digitalWrite(cek_engine,LOW);digitalWrite(start_engine,HIGH); 

digitalWrite(rel_cek,HIGH);digitalWrite(rel_run,LOW); 

nilai=2;  

} 

if((sen_Di1==1 || sen_Di2==1) && sen_Di3==1 && nilai==2 && nilai2==0){ 

delay(1000); 

nilai=0; 

goto balek2; 

} 

balek: 

if((sen_Di1==0 || sen_Di2==0) && sen_Di3==0 &&nilai==2&& nilai2==0){ 

delay(1000); 

tampil(); 

Serial.println("   Ada Unit WT  Yang Antri"); 

digitalWrite(led,HIGH);digitalWrite(standby,HIGH); 

digitalWrite(cek_engine,HIGH);digitalWrite(start_engine,HIGH); 

digitalWrite(rel_cek,HIGH);digitalWrite(rel_run,LOW);nilai2=1;  

} 

if((sen_Di1==0 || sen_Di2==0) && sen_Di3==1 && nilai==2&& nilai2==1){ 

delay(1000); 

tampil(); 

Serial.println("   Yang Antri Giliran Mengisi"); 

digitalWrite(led,HIGH);digitalWrite(standby,HIGH); 



 
 

digitalWrite(cek_engine,LOW);digitalWrite(start_engine,HIGH); 

digitalWrite(rel_cek,HIGH);digitalWrite(rel_run,LOW); 

} 

if((sen_Di1==1 || sen_Di2==1) && sen_Di3==1 && nilai==2&& nilai2==1){ 

delay(1000); 

tampil(); 

Serial.println("   Siap-Siap Mengisi Lagi "); 

digitalWrite(led,HIGH);digitalWrite(standby,HIGH); 

digitalWrite(cek_engine,HIGH);digitalWrite(start_engine,HIGH); 

digitalWrite(rel_cek,HIGH);digitalWrite(rel_run,LOW); 

nilai2=2;  

} 

if((sen_Di1==1 || sen_Di2==1) && sen_Di3==0 && nilai==2&& nilai2==2){ 

delay(1000); 

tampil(); 

Serial.println("   Proses Pengisian Lagi "); 

digitalWrite(led,HIGH);digitalWrite(standby,HIGH); 

digitalWrite(cek_engine,LOW);digitalWrite(start_engine,HIGH); 

digitalWrite(rel_cek,HIGH);digitalWrite(rel_run,LOW); 

nilai=2;  

nilai2=3;  

}  

if((sen_Di1==0 || sen_Di2==0) && sen_Di3==0 && nilai==2 && nilai2==3){ 

nilai=1;  

nilai2=0; 

goto balek; 

} 

if((sen_Di1==1 || sen_Di2==1) && sen_Di3==1 && nilai==2 && nilai2==3){ 

delay(1000); 



 
 

tampil(); 

Serial.println("   kEMBALI KE START AWAL LAGI "); 

nilai=0; 

nilai2=0; 

goto balek2; 

} 

} 

**********/jika sensor hujan aktif**********/ 

else{ 

Serial.println("   KONDISI HUJAN "); 

awal(); 

} 

 

} 



 
 

LAMPIRAN 

Area Waterfill 

 

Kondisi engine waterfill

 

 

Box control engine waterfill

 



 
 

 Proses antri dan pengisian Unit WT

 

 

Kondisi engine selalu hidup meski tidak ada Unit WT(Water Truck)
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