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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau dan banyak 

sungai-sungai. Sebagai negara maritim indonesia harus mengawasi daerah 

kepulauan, terutama pada daerah aliran sungai karena indonesia memiliki banyak 

sungai kecil maupun sungai besar. Sebagai salah satu negara yang memiliki 

tingkat curah hujan yang cukup tinggi dan hampir terjadi di setiap daerah terutama 

di daerah aliran sungai  harus sangat penting diawasi teringat di daerah aliran 

sungai sering terjadi banjir. 

Banjir selalu memberikan dampak dan menimbulakan banyak korban jiwa 

maupun kerugian materi. Oleh karena itu pengawasan di daerah aliran sungai 

sangat penting dilakukan. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat sekitar daerah 

aliran sungai. Orang yang melakukan pengawasan dituntut untuk selalu dekat 

dengan daerah aliaran sungai supaya lebih mudah mengetahui kondisi sungi. 

Alat pendeteksi ketinggian air saat ini sering digunakan untuk mengetahui 

kondisi ketinggian air. Berdasarkan informasi yang didapat dari 

www.lodaya.web.id Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat 

sudah menggunakan teknologi ini. Sensor deteksi dini pada prototype ini 

berfungsi untuk mengukur ketinggian debit air dan memberikan informasi sedini 

mungkin kondisi ketinggian air tertentu. Alat/sistem prototype ini menggunakan 

gabungan sensor ultrasonic dan mikrokontroler berbasis arduino sehingga dapat 

melakukan pemantauan level ketinggian air.  

http://www.lodaya.web.id/
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Prototype dibuat untuk dapat melakukan simulasi pemantau dan pengukur 

ketinggian air sebagai indikator. Keterlambatan atau kesalahan dalam penanganan 

informasi volume ketinggian air dan pengukuran ketinggian volume air merupakan 

sebuah masalah yang harus diselesaikan, oleh karena itu diperlukan adanya suatu 

sistem yang secara otomatis dapat memonitoring air  serta mentransmisikan 

datanya secara otomatis, sehingga dapat dilakukan pengaturan informasi melalui 

sms untuk meminimalisasi keterlambatan ataupun kesalahan penanganan debit air.  

Pada penelitian ini penulis menggunakan sensor Ultrasonik. Perubahan 

pada ketinggian air akan menyebabkan pemantulan terhadap gelombang yang 

mempengaruhi nilai sensor ultrasonik sendiri. Data dari sensor berupa sinyal atau 

tegangan yang diubah dari analog menjadi informasi digital oleh analog to digital 

converter ( ADC ) yang nantinya akan diproses oleh Mikrokontroler, kemudian 

ditampilkan pada liquid crystal display (LCD) sebagai display dan datanya 

dikirim melalui Short Message Service(SMS). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menetapkan rumusan 

masalah antara lain: 

1. Bagaimana mengukur dan mendeteksi ketinggian air secara otomatis 

menggunakan mikrokontroler dan  sms gateway? 

2. Adanya kendala Sensor Ultrasonik yang digunakan untuk memantau 

ketinggian level air, yang dikarenakan ada benda yang mengapung atau 

menghalangi pantulan sensor sehingga mempengaruhi nilai sensor 

ultrasonik sendiri. 
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3. Adanya kendala pada provider jaringan sim card dalam pengiriman 

sms, bila sim card habis pulsa atau provider mengalami gangguan. 

4. Bagaimana mengimplementasikan data masukan dari sensor Srf05 

untuk pengukuran ketinggian air, serta memberikan informasi sms 

otomatis status ketinggian air? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas didapat gambaran 

masalah yang luas. Terkait dengan deteksi/monitoring ketinggian air via sms. 

Keterbatasan waktu dan kemampuan tentunya menjadi kendala dalam 

menyelesaikan masalah yang begitu luas. Oleh karena itu, penelitian yang 

dilakukan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan masih dibatasi pada teknik yang digunakan 

dalam melakukan pengukuran dan pendeteksi ketinggian air sebagai 

indikator. 

2. Pengiriman informasi sms/indikator dini dari perangkat yang digunakan. 

Untuk mendeteksi dini ketinggian air tidak dibahas detail pada perintah 

AT Comand. 

3. Tidak membahas secara detail prinsif kerja pada short message service 

(SMS). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian laporan tugas akhir ini antara lain: 
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1. Membuat alat Monitoring Ketinggian Air via SMS berbasis Arduino 

menggunakan sensor Ultrasonic. 

2. Mengirim peringatan dini melalui sms  kepada nomor ponsel yang telah 

ditentukan. 

3. Memanfaaktan alat ini untuk pengukuran ketinggian air dan informasi dini 

level air melalui sms. 

 

1.5 Manfaat Penulisan Laporan Akhir Studi  

Adapun manfaat dalam pembuatan laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Agar lebih mudah  mendapatkan informasi level ketinggian air. 

2. Memberikan informasi melalui via sms ketika ketinggian air melonjak. 

3. Memperoleh ilmu pengetahuan yang nyata tentang dunia elektronika 

dan memperoleh pengetahuan tentang pembuatan 

mikrokontroler/piranti cerdas  serta mengaplikasikannya. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metodologi yang diggunakan untuk mengembangkan sistem dalam 

laporan tugas akhir ini adalah : 

1.  Studi literatur yanng dilakukan dengan mencari artikel, buku relevan yang  

disertakan dengan beberapa sumber lainnya yang berhubungan dengan 

sistem Monitoring Ketinggian Air via SMS berbasis Arduino. 

2. Membuat perancangan sistem Monitoring Ketinggian Air via SMS berbasis 

Arduino atau pengawasan tidak langsung. 

3. Merangkai alat sesuai dengan rancangan yang dibuat dari sistem tersebut. 
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4. Ujicoba alat. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan akhir studi ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan laporan akhir studi, manfaat penulisan laporan akhir 

studi, metode penenlitian, dan  sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang teori dasar yang mendukung dalam 

perancangan alat, serta mengenai pengenalan beberapa komponen-komponen 

dasar elektronika dan fungsinya pada rangkaian. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini membahas mengenai perancangan alat, bahan yang digunakan, 

langkah-langkah pembuatan alat serta analisa dalam kinerja alat. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang proses pengujian dan hasil pengujian alat 

serta analisa hasil dari alat yang dibuat. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Menjelaskan kesimpulan dari latar belakang masalah yang ditemui selama 

praktek berlangsung, dan saran mengenai penelitian lebih lanjut untuk membahas 

permasalahan yang ada agar dapat mengembangkan sistem kearah yang lebih 

baik. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

  

 

 


