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Sistem Antarmuka Sensor Jarak Inframerah dan Aplikasinya 

untuk Pengukuran Level Air 

 

INTISARI 

 

 Penelitian ini membuat perangkat keras dan lunak pengukuran ketinggian air berbasis 

komputer. Perangkat ini dapat dimanfaatkan sebagai sistem monitoring pengisian tandon air 

untuk memanfaatkan pompa air sebagai pendorong air dari sumber air menuju tempat tandon 

dan bak air secara otomatis, sehingga pengisian air dapat menjadi teratur dan tepat pada 

waktunya. 

 Rangkaian sensor inframerah mendeteksi ketinggian pelampung pada pipa dengan cara 

memancarkan sinar inframerah kemudian mendeteksi pantulannya. Sinar inframerah yang 

diterima kembali oleh sensor ini akan diproses sehingga menghasilkan keluaran berupa 

tegangan analog. Pengisian tandon air ini menggunakan komunikasi serial RS-232 antara 

mikrokontroler ATmega8535 dan komputer yang diaplikasikan dengan software Borland 

Delphi 7.0. Sistem ini mengirimkan data yang dikirim oleh komputer dan diterima oleh 

mikrokontroler. Komputer akan mengirim data ke mikrokontroler untuk memberikan interval 

waktu pengisian tandon air sesuai dengan yang ditentukan. Pengiriman data ini untuk 

menyalakan dan mematikan pompa. Selainitu, komputer juga mengirimkan data pengisian ke 

dua bak air diberikan tepat sesuai dengan  pengaturan yang telah ditentukan. 

 Dari pengujian sistem ketinggian air yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem yang 

dibuat memiliki karakteristik ketinggian terhadap ADC yang dibuat y = -3,087x + 297,2. 

Data akan disimpan ke program Borland Delphi dan menampilkan dalam bentuk grafik serta 

menampilkan data dalam bentuk tabel. 

 

Kata Kunci : pengukur ketinggian air, RS-232, Delphi, Mikrokontroler ATmega8535. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distance Infrared Sensor Interface System and Its Application 

for Water Level Measurement 

 

ABSTRACT 

 

 This research makes the hardware and software of computer-based measurement of the 

water level. This device can be used as a monitoring system for water tank charging to utilize 

water as a booster pump water from a reservoir to the water source and water tank 

automatically, so that the water filling can be regularly and timely. 

Infrared sensors detect a series of buoys in the pipe height by emitting infrared light 

and then detecting reflections. Infrared light received by the sensor will be processed to 

produce the output of the analog voltage. Filling the water tank using the RS-232 serial 

communication between the microcontroller ATmega8535 and computer software applied 

with Borland Delphi 7.0. This system sends the data sent by the computer and received by the 

microcontroller. The computer will send the data to the mikrokontroler to provide water tank 

filling time interval in accordance with specified. The data transmission to turn on and turn 

off the pump. Selainitu, the computer also sends data to two tubs charging is appropriate, in 

accordance with the predefined settings. 

From water level system testing showed that the system created has the characteristic 

height of the ADC made y = -3,087x + 297,2. Data will be saved to Borland Delphi and 

displays in graphical form and display the data in tabular form. 

 

Keywords: water level gauge, RS-232, Delphi, Microcontroller ATmega8535. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Metode pendeteksian level air secara otomatis digunakan untuk membuat perangkat 

berjalan menjadi lebih mudah, menyalakan pompa air ketika level air rendah dan berjalan 

sampai dengan permukaan air yang lebih tinggi tercapai dalam tangki penampung. Namun 

hal ini tidak sepenuhnya didukung untuk sistem pengendalian yang memadai. Oleh karena 

itu, dibutuhkan suatu alat yang dapat membaca dan mengetahui seberapa level ketinggian air 

pada tangki penampung sehingga bisa mengendalikan pompa air agar lebih optimal. 

Penggunaan sensor yang sesuai kebutuhan mempengaruhi sistem kerja pompa air. 

Dengan menggunakan pelampung air dan inframerah kita dapat mengotomatisasi pompa air, 

tapi kemungkinan yang akan diolah sangat sedikit karena terpaku pada batas atas dan batas 

bawah. Jika menggunakan prinsip kerja kawat yang dialiri listrik, kemungkinan untuk 

mengontrol pompa air menjadi lebih banyak sesuai dengan jumlah kawat yang di pakai tetapi 

itu tidak praktis ketika terjadi perubahan dan penambahan level ketinggian air. Oleh karena 

itu, meskipun sedikit mahal penggunaan sensor infrared menjadi pilihan yang lebih tepat 

karena data yang dihasilkan berupa data analog sehingga memudahkan untuk mengontrol 

banyak kemungkinan kerja pompa air dan juga lebih memudahkan untuk mengolah data 

dalam bentuk grafik. 

Tampilan kepada pengguna sangat dibutuhkan apabila pengguna ingin mengetahui 

seberapa tinggi level air yang terdapat pada tangki penampung tanpa harus melihat naik ke 

atap untuk melihat isi tangki penampung air. Terdapat tampilan di komputer untuk 

memudahkan pengawasan ketika berada di rumah. Tampilan komputer ini juga yang akan 

memberikan tanda jika air di dalam penampung telah mencapai level tertentu sehingga kita 

bisa lebih menghemat air. 

Dengan diciptakannya alat ini diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam 

pengawasan level ketinggian air di tangki penampung dan dapat membandingkan beberapa 

sensor yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan perekonomian pengguna, dapat 

mengontrol pompa air dengan berbagai kemungkinan sesuai dengan kondisi air saat itu, 

tersedianya pasokan air yang mencukupi sesuai dengan kondisi saat itu, memberikan tanda 

pemberitahuan untuk lebih menghemat air jika level air sudah mencapai level tertentu. 

 



Pada penelitian ini di lakukan pembuatan sistem antarmuka sensor jarak inframerah dan 

aplikasinya untuk pengukuran level air. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah : 

a. Mengkarakterisasi sistem sensor inframerah yang digunakan untuk mendeteksi 

ketinggian/level air. 

b. Membuat sistem monitoring tinggi muka air menggunakan sensor inframerah. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Sistem monitoring tinggi muka air diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

a. Mengukur level permukaan air di industri. 

b. Mengukur level permukaan air bendungan. 

c. Mengukur level permukaan air pada sungai. 

d. Monitoring boiler (tangki air). 

 

1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi dengan beberapa hal sebagai berikut : 

a. Sensor yang digunakan adalah sensor inframerah. 

b. Mikrokontroler ATmega8535 sebagai pemroses data dan pengatur dari seluruh 

kegiatan sistem yang dibuat. 

c. Komunikasi serial antara mikrokontroler dengan komputer atau sebaliknya, 

dengan menggunakan protokol RS-232 serta menggunakan kabel data converter 

serial to USB. 

d. Membahas mengenai perancangan sistem perangkat lunak Borland Delphi 7.0. 

e. Informasi ketinggian air akan ditampilkan melalui komputer berupa ketinggian 

air dalam satuan cm (centi meter). 

f. Pengujian alat dilakukan pada sebuah aquarium sebagai penampung air. 
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