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Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mendesain  sensor  level  ketinggian  

air dengan menggunakan sensor tekanan udara. Beberapa perangkat yang 

digunakan adalah  sensor  tekanan  BMP180,  pipa  paralon,  mikrokontroler,  dan  

akuarium. sensor  tekanan  BMP180  dipasang  pada  ujung  pipa  kemudian  ditutup  

rapat sehingga  tidak  memungkinkan  udara  masuk  atau  keluar  melalui  ujung  

pipa  ini, sedangkan  ujung  pipa  satunya  dibiarkan  terbuka.  Sensor  tekanan  ini  
kemudian  dihubungkan  dengan  mikrokontroler  untuk  mengolah  data,  dan  
hasilnya  ditampilkan  pada  komputer.  pengukuran  level  ketinggian  air  
dilakukan  dengan  mencelupkan  ujung  terbuka  pipa  paralon  hingga  dasar  
kedalam  air,  selanjutnya dilakukan  variasi  level  ketinggian  air  dengan  cara  
menambahkan  air  hingga ketinggian  tertentu  serta  mengamati  perubahan  nilai  
sensor   tekanan  BMP180. Percobaan  yang  sama  dilakukan  dengan  memvariasi 
 diameter  pipa,  panjang  pipa  dan  juga  kemiringan  pipa.  Hasil  penelitian  
menunjukkan  bahwa  tidak  ada perbedaan  yang  signifikan  pengukuran  level  
ketinggian  air  menggunakan  variasi  diameter  pipa,  panjang  pipa  dan  
kemiringan  pipa.  Berdasarkan  hasil  yang  telah  dicapai,  maka  sensor  level 
ketinggian air telah dapat dibuat dengan menggunakan sensor   tekanan  BMP180  
dengan  hasil  pengukuran  yang  invariant  terhadap panjang pipa,  diameter  pipa 
dan kemiringan pipa.
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pressure sensor. Some of the devices used are the BMP180 pressure sensor, pipe, 

microcontroller, and aquarium. the BMP180 pressure sensor is installed at the end 

of the pipe and then closed tightly so that it does not allow air to enter or exit through 

this end of the pipe, while the other end of the pipe is left open. This pressure sensor 

is then connected to a microcontroller to process data, and the results are displayed 

on a computer. water level measurement is done by dipping the open end of the 

pipe to the bottom into the water, then varying the water level by adding water to a 

certain height and observing changes in the BMP180 pressure sensor value. The 

same experiment was carried out by varying the pipe diameter, pipe length, and 

pipe slope. The results showed that there was no significant difference in measuring 

the water level using variations in pipe diameter, pipe length, and pipe slope. Based 

on the results that have been achieved, the water level sensor can be made using the 

BMP180 pressure sensor with the results of measurements that are invariant to pipe 

length, pipe diameter, and pipe slope. 
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