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ABSTRAK 

 

 

Dunia penerbangan merupakan salah satu modal trasportasi yang paling diminati oleh 

masrakat. Didalam dunia penerbangan terdapat sebuah system yang dinamakan ATC (Air 

Traffic Control) yaitu layanan pengatur lalu lintas udara, pada ATC belum tersedia layanan 

untuk mendeteksi pesawat pada saat pesawat mengalami over landing di landasan pacu. Oleh 

karena itu Fokusdari proyek akhir ini dibuat adalah menciptakan suatu system penanda atau 

pemberi informasi  terhadap pesawat terbang yang mengalami over saat melakukan landing 

di lintasan pacu bandara. Alat ini akan meningkatkan efisiensi dalam penanganan insiden 

pesawat over landing dengan mempermudah ATC (Air traffic control )dalam melakukan 

kordinasi dengan team penyelamat bandara.ATC ini bekerja  ketika salah satu sensor 

proximitytersentuh alat ini tidak akan mendeteksi bahwa  pesawat akan mengalami 

overlanding, namun ketika ketiga sensor proximity terdeteksi alat ini akan mendeteksi bahaya 

yakni memberikan tanda bahwa peswat mengalami over landing. Dari hasil pengujian 

diperoleh bahwa alat pendeteksi ini bekerja dengan jarak maksimal 1 meter dan waktu 

pengiriman data 100ms. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Keselamatan penerbangan merupakan faktor utama yang paling penting yang perlu  

mendapat perhatian lebih dari pemerintah sebagai regulator/fasilitator,  pengelola  bandar  

udara sebagai penyedia  prasarana,  maupun  oleh  perusahaan penerbangan sebagai operator, 

dimana  ketiga unsur  ini yang  menentukan  kualitas  dankuantititas  sistem  transportasi  

udara  serta keselamatan penerbangan, dikarenakan untuk mengantisipasi keterlambatan 

penerbangan apabila ada pesawat Over Landing.Over Landingbiasanya terjadi pada saat 

pesawat sedang  landing dan landing merupakan fase  terakhir  dari  sebuah  penerbangan,  

yaitu kembalinya pesawat ke landasan Over Landing bukanlah kali pertama bagi maskapai 

penerbangan, baik dalam maupun luar negeri. Over Landing  dapat  terjadi    karena  banyak  

faktor,diantaranya faktor pesawat  itu  sendiri,faktor human  error,  faktor  cuaca misalnya 

akibat hujan deras dan petir yang membuat landasan pacu pesawat menjadi basah dan licin,  

atau  bahkan gangguan teknis dalam mesin pesawat.Faktor-faktor  tersebut  pada  dasarnya  

sudah menjadi  tanggung  jawab masing-masing  pihak terkait  sepihak  pengelola  bandara  

sebagainstitusi penyedia jasa layanan lalu lintas udara (airtraffic service provider) maskapai 

penerbangan.  

Di Indonesia kasus Over Landing pada sebuah maskapai penerbangan beberapa kali 

terjadi.  Seperti kejadian pada tanggal 13 April 2010 Pesawat Merpati janis Boeing 737-300 

PK-MDE nomor penerbangan MZ-836, tergelincir 300 meter keluar dri landasan saat 

mendarat di Bandar Udara Rendani, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pesawat rute 

Jakarta-Makassar-Sorong-Manokwari itu terpelosok ke sungai dekat landasan Bandar Udara 

Rendani, hingga badan pesawat patah menjadi tiga bagian. Namun saat itu penumpang 

pesawat selamat. Kejadian Over Landing juga dialami oleh pesawat Mimika Air yang 

mengangkut logistik du Puncak Jaya Papua. Dan pada saat itu terdapat 11 korban jiwa dan 

penyebab dari Over Landing adalah cuaca yang buruk. Hal yang sama juga terjadi pada 

tanggal 27 Agustus 2008 saat Pesawat Sriwijaya Air jurusan Jakarta-Jambi dengan nomor 

penerbangan SJ 062 tergelincir dan masuk ke selokan saat mendarat di Bandar Udara Sultan 

Thaha, Jambi. Dalam kejadianini tidak ada korban jiwa namun korban luka luka terdapat 18 

orang. [1] 

Di Indonesia kasus Over Landingmenjadi permasalahan yang masih sering  terjadi 

pada sebuah maskapai penerbangan sehingga dalam hal ini maka perlu dirancang suatu alat 



yaitu “Rancang bangun system alarm Over Landingpesawat berbasis IoT” dengan demikian 

alat ni dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam penanganan insiden peswat Over 

Landingserta dapat mempermudah ATC (Air Traffic Controller) dalam melakukan kordinasi 

dengan tim penyelamat bandara.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana membuat system penanda atau pemberi informasi saat pesawat mengalami 

Over Landingdi landasan pacu  

2. Bagaimana cara membuat alat pendeteksi Over Landing 

3. Bagaimana cara alat ini menginformasikan ketika pesawat mengalami Over 

Landingsecara online ke petugas penyelamatan bandara 

 

Tujuan Penelitian  

Tujuan proyek akhir ini antara lain dapat diketahui sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pembuatan system penanda atau 

pemberi informasi saat pesawat mengalami Over Landing di landasan pacu 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan cara pembuatan alat pendeteksi Over 

Landing 

 

Batasan Masalah 

 

Beberapa manfaat proyek akhir ini, antara lain adalah : 

1. System hanya bekerja pada daerah yang terjangkau Wi-Fi 

2. Tidak membahas masalah diluar over landing 

3. Hanya menggunakan buzzer untuk menginformasikan terjadi over landing 

4. Tidak membahas system mekanik 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat proyek akhir ini antara lain dapat diketahui sebagai berikut : 

1. Memberikan ilmu tentang pembuatan system penanda atau pemberi informasi saat 

pesawat mengalami Over Landing di landasan pacu 

2. Menambah pengetahuan cara pembuatan alat pendeteksi Over Landing 

 

 



METODE PENELITIAN 

 

Alat dan Bahan 

Peralatan rancang bangun system alarmover landing pesawat berbasis iot 

1. Solder 

2. Obeng 

3. Avo meter 

4. Sensor Proximity  

5. Modul NodeMCU 

6. Regulator 

7. Lampu indicator 

8. Buzzer 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Kerja Alur Diagram 

Berdasarkan dari Gambar  diatas cara kerja dari alur diagramnya adalah semua 

rangkaian akan disuplai dengan modul regulator 5VDC, ketika ada benda yang bergerak di 



depan sensor proximity, maka akan mengirimkan satu push sinyal yang akan diterima oleh 

Arduino Node MCU 1pada saat itu akan menyalakan Lampu indikator, dan juga  otomatis 

mengelolah data yang diterima dan mengirimkan data ke Arduino Node MCU 2  melalui 

komunikasi  yang sudah ditentukan. Ketika Arduino Node MCU 2 menerima data dari 

Arduino Note MCU 1 otomatis Arduino Note MCU 2 akan langsung mengaktifkan relay 

sehingga buzzer di ruangan penyelamat bandara akan berbunyi sebagai pertanda bahwa 

terjadi sebuah insiden over lading. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

Zona landing di lintasan juanda berukuran panjang 4300 Meter dan Lebar 45 Meter 

tetapi tidak mungkin penulis membuat jalan sebesar dan selebar ini sehingga penulis 

merancang miniatur runway bandara dengan panjang 1 meter dan lebar 50 Sentimeter seperti 

contoh pada gambar 3.2. Zona landing yang ditandai dengan garis merah sesuai gambar ialah 

zona aman pengereman pesawat yang sudah diatur oleh ATC ( Air Traffic Controller ) 

kemudian terdapat garis putih berjajar seperti zebra cross yaitu adalah batas terahir 

pengereman pesawat yang terdapat dua buah sensor pendeteksi  sebelum masuk ke zona 

merah yang dikategorikan over landing. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian  Sensor Proximity 

Alarm overlanding pesawat berbasis IoTtelah dilakukan banyak percobaan agar dapat 

bekerja sesuai tujuan, sehingga menghasilkan data pengujian sensor proximity sebagai 

berikut : 

 

Keterangan : 

Panjang: 1 m 

Lebar : 50 CM 



 

 

Gambar  4.1 Pengujian Sensor proximity 

 

Gambar 4.1 ialah gambar pengujian terhadap sensor proximity yang dapat dilihat dengan alat 

bantu ukur  jarak agar dapat menentukan batas pembacaan sensor terhadap benda.  

 Tabel 4.1 Pengujian Sensor proximity 

 

 

Dari hasil pengujian tabel 4.1 terhadap sensor proximity, dapat dilihat pada tabel diatas 

bahwa sensor bekerja sesuai yang diinginkan apabila benda yang di ibaratkan pesawat 

terbang melewati sensor dengan jarak antara 10 cm sampai dengan 20cm dinyatakan 

terdeteksi apabila benda tersebut berjarak dari sensor lebih dari 30 cm sensor tidak dapat 

mendeteksi benda tersebut. 

 

1.1.1 Pengujian Modul NodeMCU 

Alarm overlanding peswat berbasis IoTtelah dilakukan banyak percobaan agar 

dapat bekerja sesuai tujuan, berikut ini pengujian terhadap Arduino Node MCU 

sebagai berikut : 

  

Pengujian 

ke  

Set Point S. 

Proximity  

Jarak Sensor 

dengan Objcet (cm) 

Output 

Sensor 

Keterangan  

1. 30cm 20 1 (HIGH) Ada pesawat 

2. 30cm 15 1 (HIGH) Ada pesawat 

3. 30cm 10 1 (HIGH) Ada pesawat 

4. 30cm 35 0 (LOW) Tidak ada 

pesawat 



 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Pengujian NodeMCU 

Gambar 4.2 ialah gambar pengujian terhadap hardware yang dilakukan untuk mengetaui 

apakah hardware berfungsi dengan baik 

 

Tabel 4.2 Pengujian Terhadap Pengiriman data 

 

Pengujian 

Ke  

Jarak  Waktu Pengiriman data dari 

Node MCU I ke Node MCU 

II 

Waktu Pengiriman data dari 

Node MCU I ke Thingspeak  

1 10cm 50ms 100ms 

2 30cm 50ms 100ms 

3 1 m 100ms 100ms 

4 20 m Tidak terkirin 100ms 

  

 Dari hasil pengujian tabel 4.2 dilakukan empat kali percobaan terhadap koneksi 

jaringan modul nodeMCU untuk mengirim pesan ke modul nodeMCU II ataupun ke 

thingspeak. Seperti pada table diatas Dapat disimpulkan bahwa sinyal dan jarak dapat 

mempengaruhi pengiriman pesan dari modul nodeMCU I ke nodeMCU IIataupu note mcu 1 

ke thinkspeak seperti contohnya pengujian 1 dengan jarak 10 cm dengan pengujian 4 dengan 

jarak 20 m koneksi dan sinyal dapat mempengaruhi proses pengiriman data tersebut 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2 Pengujian Jarak Node MCU ke Acces Point 

Alarm overlanding peswat berbasis IoTtelah dilakukan banyak percobaan agar 

dapat bekerja sesuai tujuan, berikut ini pengujian terhadap Arduino Node MCU 

sebagai berikut 

 

Tabel 4.3 pengujian Node MCU 

Pengujian 

Ke  

Jarak Node MCU ke Acces 

Point 

(Meter ) 

Keterangan  

1 1 Data diterima dengan lengkap 

2 2 Data diterima dengan lengkap 

3 3 Data diterima dengan lengkap  

4 4 Data hilang sebagian 

 

 Dari hasil pengujian tabel 4.3 dilakukan empat kali percobaan terhadap pengiriman data  

modulnodeMCU ke acces point dapat disimpulkan bahwa sanya semakin jauh node MCU 

dengan Acces Point dapat mempengaruhi proses pengiriman data seperti yang bias dilihat di 

table  pengujian nomer 3 dan 4 perbedaan jarak sedikit pun dapat mempengaruhi. 

 

1.1.3 Pengujian keseluruhan 

Alarm overlanding peswat berbasis IoTtelah dilakukan banyak percobaan agar 

dapat bekerja sesuai tujuan, berikut ini pengujian keseluruhan terhadap rangkaian 

hardwere sebagai berikut : 

 

Tabel 4.4 pengujian Sensor 

No Sensor  1 Sensor  2 Sensor  3 Status 

1 1 1 1 Aktif 

2 1 1 0 Tidak Aktif 

3 1 0 1 Tidak Aktif 

4 1 0 0 Tidak aktif 

5 0 1 1 Tidak Aktif 



6 0 1 0 Tidak Aktif 

7 0 0 1 Tidak Aktif 

8 0 0 0 Tidak aktif 

 

 Dari hasil pengujian tabel 4.4 dilakukan delapan kali percobaan terhadap seluruh 

rangkaian hardwere bahwa sanya dapat disimpulkan ketika ketiga sensor proximity mengenai 

benda baru dapat dinyatakan pesawat mengalami over landing apabila sala satu sensor tidak 

mengenai benda atupun sama sekali tidak mengenai benda dapat diartikan bahwa sanya 

pesawat tidak mengalami over landing karna biasa diakibatkan oleh factor external. 

 

1.1.4 Pengujian Thing Speak 

Alarm overlanding peswat berbasis IoTtelah dilakukan banyak percobaan agar 

dapat bekerja sesuai tujuan, berikut ini pengujian terhadap Web Thing Speak sebagai 

berikut : 

 

Table 4.5 Pengujian Thing Speak 

 

Pengujian ke  Data sensor Data thing speak 

1 1 (HIGH) 1 (HIGH) Terdeteksi Over Landing 

2 0 (LOW) 0 (LOW) Tidak Mengalami Over Landing 

 

dari hasil table 4.5 dilakukan 2 dua kali percobaan terhadap aplikasi thing speak bahwa sanya 

dapat disimpulkan ketiga data sensor yang dikirim High maka visual yang berada di Web 

thing speak juga ikut high sebaliknya apabila data yang dikirim Low maka visual yang 

ditampikan di Web thing speak juga ikut low contoh tampilan data high pada aplikasi thing 

speak dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 



 

 

Gambar 4.3 Visual Web Thing Speak 

 

1.2 Analisa 
Dilakukan pengujian pada sensor poximity yang dilakukan lima kali pengujian yang di 

program melalui arduino sehingga output dari sensor yang masuk ke arduino hanya terbaca 

high dan low yang mempunyai range angka 1-30 dinggap High , dan 30 sampai keatas 

dianggap Low karena tidak terbaca oleh sensor ataupun dapat diartikan (1,0) satu adalah high 

dan nol adalah low . Dalam hal pengujian pengirimn jarak antara harwere 1 dengan harwere 2 

sangat berpengaruh terhadap proses pengiriman seperti berbandingan atara jarak 10 cm 

dengan 20 meter semakin jauh jarak semakin besar potensi lambatnya pengiriman data . 

Untuk pengujian keseluruhan dilakukan agar dapat diketahui tingkat kesuksesan alat ini yang 

sudah dirancang secara keseluruhan dan pada pengujian ini menggunakan data sensor 1, data 

sensor 2 dan data sensor 3. Dimana dari ketiga sensor tersebut akan menentukan bunyi dari 

suatu buzzer. Dari keterangan tabel 4.4, apabila dari ketiga sensor tersebut mengenai pesawat 

maka pesawat tersebut dinyatakan overlanding, namun apabila salah satu dari tiga sensor 

tersebut atau ketiganya tidak tersentuh maka artinya pesawat tidak mengalami overlanding. 

 

 

 

 

 



PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dari penelitian dengan judul “Rancang 

Bangun System Alarm Over Landing Pesawat berbasis IoT” maka ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Sistem penanda atau pemberi informasi saat pesawat mengalami over landing di landasan 

pacu adalah dengan menggunakan data dari output sensor yaitu satu (high) Ketika ada 

pesawat dan nol (low) Ketika tidak ada pesawat. 

2. Cara membuat alat pendeteksi over landing yaitu dengan jarak maksimal 1 meter. 

3. Cara alat menginformasikan Ketika mengalami over landing secara online ke 

petugas penyelamat bandara adengan cara mengirim data dari NoteMCU 1 ke Note MCU2 

dengan waktu kirin 100ms dan pengiriman Note MCU 1 ke Thing speak dengan waktu kiriim 

100ms 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang 

diberikan untuk lebih menyempurnakan alat tersebut, antara lain : 

1. Perlu dilakukan penambahan inovasi seperti modul kamera agar operator dapat mengerti 

kejadian real di lapangan. 

2. Perlu dilakukan pengujian hardwere atau rangkaian  terhadap factor cuaca yang extream. 

3. Perlu dilakukan pengembangan agar lebih mudah seperti display ataupu lain nya agar 

dapat mempermudah saat pengecekan ataupun ketika troblesooting. 
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