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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Banjir merupakan fenomena alam berupa terbenamnya daratan oleh air 

akibat luapan atau genangan air yang melebihi batas normal ketinggian air di 

suatu tempat. Hal ini dapat disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan atau 

ketidakmampuan sungai atau saluran air dalam menampung dan menyalurkan air 

yang diterimanya. Banjir juga dapat terjadi dalam bentuk luapan air laut yang 

kemudian menggenangi daratan. Fenomena alam yang terakhir disebut ini dikenal 

sebagai banjir rob, dan biasanya terjadi di kawasan pesisir pantai. 

 Dampak banjir umumnya merugikan masyarakat karena dapat 

menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, antara lain dengan rusaknya tempat 

pemukiman penduduk, rusaknya sarana dan prasarana penduduk (termasuk 

transportasi darat), rusaknya area pertanian, sulitnya mendapatkan air bersih, dan 

timbulnya beragam penyakit. 

 Banjir sebenarnya dapat dikatakan sebagai fenomena alam ”biasa” karena 

hampir semua negera pernah dan bahkan rutin mengalaminya, termasuk 

Indonesia. Namun, dalam skala tertentu banjir juga sudah dikategorikan sebagai 

bencana alam karena menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. 

 Salah satu jenis banjir yang rutin terjadi adalah banjir yang disebabkan 

luapan air sungai. Banjir jenis ini umumnya berdampak terhadap penduduk yang 

berada di sekitar bantaran sungai atau bendungan pintu air. Apabila luapan air 

sungai atau tanggul pintu air terjadi pada siang hari, maka dampaknya terutama 

korban jiwa mungkin dapat diminimalisir karena penduduk dapat mengetahui dan 

menyadari kehadiran bencana tersebut. Masalahnya menjadi lain ketika banjir 

terjadi pada malam hari, ketika masyarakat atau penduduk sedang tertidur. 

 Contoh nyata yang terjadi pada kota pangkalpinang provinsi kepulauan 

Bangka Belitung pada tanggal 15 Februari 2016 yang merupakan banjir yang 

sangat besar sejak 30 tahun terakhir, yang mana penduduk atau warga 

pangkalpinang tidak mengira akan adanya banjir sebesar itu, karena tidak adanya 
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peringatan dari berbagai pihak. Disebabkan belum adanya alat yang berfungsi 

sebagai sistem peringatan dini bahaya banjir berupa sirine dan SmsGateway yang 

dapat menginformasikan debit air ke warga dan ke pihak Badan Penanggulan 

Bencana Daerah (BPBD). 

 Oleh karena itu timbulah ide dari penulis untuk melakukan suatu 

penelitian yang diharapkan dapat membantu penduduk agar menyadari bahaya 

banjir yang akan segera tiba. Rencana penelitian ini akan diberi judul : 

“RANCANG BANGUN SISTEM PERINGATAN DINI BANJIR BERBASIS 

SMS GATEWAY MENGGUNAKAN MIKROKONTROLLER ARDUINO DI 

PINTU AIR PANGKALPINANG”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat di identifikasikan sebuah 

permasalahan yaitu bagaimana membangun suatu peringatan dini banjir 

menggunakan mikrokontroller ARDUINO UNO dan Sms Gateway di pintu air 

pangkalpinang. 

1.3 Batasan Masalah 

 Untuk membuat sebuah sistem peringatan dini terhadap banjir yang akan 

melanda suatu kawasan tentulah tidak mudah karena banyak faktor yang perlu dan 

harus dipertimbangkan, termasuk teknis pemasangan alat tersebut di lapangan. 

Mengingat keterbatasan waktu dan biaya, penelitian ini difokuskan atau dibatasi 

pada hal-hal berikut: 

1) Alat yang akan dibuat dapat mendeteksi ketinggian permukaan air 

dan mengeluarkan notifikasi suara sirine serta mengirimkan SMS 

peringatan ke badan penanggulan bencana daerah (BPBD) ketika 

permukaan air tersebut mencapai ketinggian tertentu. 

2) Sensor yang digunakan untuk mendeteksi ketinggian air ini adalah 

sensor ultrasonic. 

3) Bahasa pemograman yang digunakan adalah bahasa C, terutama 

instruksi-instruksi yang terkait dengan proses transfer data masukan 

dan keluaran mikrokontroller. 
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4) Piranti keluaran sistem peringatan dini yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sirine dan sms gateway. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang bangun suatu sistem 

peringatan dini banjir dengan memanfaatkan sensor ultrasonik sebagai pendeteksi 

ketinggian air, dan mikrokontroller ARDUINO UNO sebagai alat pemproses data. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1.4.2.1 Badan Penanggulan Bencana Daerah(BPBD). 

 Membantu dalam menginformasikan kepada pihak BPBD untuk segera 

datang ke lokasi dan membantu mengevakuasi warga untuk segera pindah dari 

lokasi bendungan pintu air pangkalpinang.  

1.4.2.2 Warga/penduduk  

 Membantu dalam menginformasikan kepada masyarakat saat ketika banjir 

akan segera melanda daerah di sekitar bantaran sungai terutama disekitar 

bendungan pintu air pangkalpinang. 

1.5  Metode penelitian 

 Pada metode penelitian penulis memperoleh data-data atau informasi yang 

dibutuhkan tersebut dengan beberapa metode, antara lain : 

1.5.1 Studi literature 

Studi literature dilakukan dengan mencari dan memahami bahan-bahan 

yang terkait dengan rancangan peringatan dini banjir berbasis mikrokontroller dan 

mengirim sms gateway. 

1.5.2 Analisis Masalah 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi 

pada wilayah sekitar bendungan pintu air pangkalpinang pada sistem yang lama  

atau sistem yang sedang berjalan. Analisis masalah dilakukan dengan melakukan 
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pengamatan pada bendungan pintu air di pangkalpinang yang membutuhkan sistem 

peringatan dini banjir berupa sms gateway untuk penyajian informasi. 

1.5.2.1 Analisis Kelayakan Kebutuhan  

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahuai kebutuhan perangkat keras 

dan perangkat lunak yang digunakan. 

a. Analisis Kelayakan Kebutuhan Perangkat Keras 

Adapun pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan perangkat keras 

apa saja yang akan digunakan untuk membangun/membuat aplikasi ini. 

b. Analisis Kelayakan Kebutuhan Perangkat Lunak 

Adapun pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan perangkat lunak 

apa saja yang akan digunakan untuk membangun/membuat aplikasi ini. 

1.5.2.2 Analisis kelayakan 

Berdasarkan pada tahap analisis kebutuhan bahwa pada tahap ini 

menjelaskan apakah sistem yang dibuat layak atau tidak untuk dilanjutkan, baik 

dari segi kelayakan teknologi maupun operasional. 

a. Analisis kelayakan operasional 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan sistem secara 

operasional layak atau tidak untuk dilanjutkan. 

b. Analisis kelayakan teknologi 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan sistem secara teknologi 

layak atau tidak untuk dilanjutkan. 

1.5.2.3 Analisis sistem berjalan 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui sistem atau proses yang sedang 

berjalan sekarang, digambarkan dalam activity diagram.  

1.5.3 Perancangan sistem  

Perancangan Sistem adalah merancang sistem secara rinci berdasarkan 

hasil analisis sistem yang ada, sehingga menghasilkan model baru yang diusulkan. 

Perancangan sistem dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 
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1.5.3.1 Perancangan sistem kerja 

Pada tahap ini menjelaskan perancangan sistem kerja sistem yang akan di 

buat, digambarkan dalam deployment diagram. 

1.5.3.2 Perancangan perangkat keras 

Perancangan perangkat keras merupakan komponen diagram rangkaian 

alat yang akan digunakan dalam membangun prototype alat. 

1.5.3.3 Perancangan perangkat lunak 

Pada tahap ini terdiri dari flowchart perancangan perangkat lunak pada 

arduino dan proses flowchart serta algoritma perancangan pembuatan peringatan 

dini banjir berbasis mikrokontroller arduino dan mengirimkan sms gateway. 

Flowchart digunakan sebagai penjelasdalam menggambarkan urutan proses pada 

perancangan. Sedangkan algoritma digunakan untuk mempermudah dalam 

pembuatan dan perencanaan suatu program. 

1.5.4 Implementasi 

Pada tahap ini adalah proses memaparkan hasil-hasil dari instalasi 

perangkat keras, langkah-langkah instalasi perangkat lunak dan pengujian. Pada 

tahap pengujian dilakukan uji coba terhadap sistem. Kemudian hasil dari uji coba 

tersebut dievaluasi agar siap untuk dioperasikan dan digunakan. 

1.6  Sistematika Penulisan 

 Laporan ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut : 

a. Bab l Pendahuluan 

 Bab ini merupakan awal yang mengemukakan latar belakan, 

indentifikasi masaah, tujuan, batasan masalah, metode perencanaan 

dan sistematika penulisan.  

b. Bab ll Landasan Teori 

 Bab ini membahas mengenai berbagai landasan teori yang 

digunakan, disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi.  
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c. Bab lll Pemodelan Proyek  

 Bab yang secara mendetil menjabarkan tentang siapa saja yang 

terlibat dan bertanggung jawab dalam tahapan penggembangan dan 

penggunaan aplikasi, gambaran umum perangka lunak, model atau 

proses yang digunaka dalam tahap penggembangan untuk 

mengasilkan produk akhir, estimasi waktu, biaya yang dihabiskan 

dalam pengerjaan aplikasi.    

d. Bab lV Analisa dan Rancangan 

 Bab ini akan membahas mengai masalah yang dihadapi, strategi 

penyelesaian dan penyelesaian masalah yang dicapai. Pada bab ini 

juga membahas implementasi serta kekurangan dan kelebihan dari 

perangkat.  

e. Bab V Penutup 

 Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dan saran untuk 

mengembangkan rancangan yang dikembangkannya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


