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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bencana banjir masih terjadi secara teratur dan terus-menerus di Indonesia. 

Banyak dampak yang ditimbulkan terhadap bidang ekonomi, sosial dan 

lingkungan, akibat terjadinya bencana banjir. Banjir dapat terjadi akibat volume 

air yang berada di sungai melebihi badan sungai. Banyak dampak yang 

ditimbulkan oleh banjir, tidak hanya kerugian secara material, banjir juga dapat 

menimbulkan korban jiwa. Dampak dari banjir dapat dikurangi jika masyarakat 

lebih siap dalam menghadapi adanya banjir tersebut. Salah satu caranya adalah 

dengan menyebarkan informasi mengenai peringatan dini terhadap banjir secara 

cepat ke masyarakat. Salah satu media yang dapat digunakan menyebarkan 

informasi adalah dengan memanfaatkan jaringan komunikasi berbasis Short 

Message Service (SMS).  

Sehingga dengan demikian akan dapat menambah kesiapan masyarakat 

dalam mengantisipasi dan menghadapi datangnya bencana banjir. Pada penelitian 

ini penulis menggunakan sensor ultrasonic. Perubahan pada ketinggian air akan 

menyebabkan pemantulan terhadap gelombang yang mempengaruhi nilai sensor 

ultrasonic sendiri. Data dari sensor berupa sinyal atau tegangan akan diubah dari 

analog menjadi informasi digital oleh analog to digital converter (ADC) yang 

nantinya akan diproses oleh Mikrokontroler ATMega16, kemudian ditampilkan 

pada liquid crystal display (LCD) sebagai display dan datanya dikirim melalui 

Short Message Service (SMS) dengan real time. Untuk penempatan pemasangan 

alat ini akan di tempatkan pada sebelah bendungan sungai yang di maksudkan 

untuk mengurangi terjadinya tindak kriminal pencurian alat ataupun dari sisi 

efesiensi pengambilan data pada permukaan air yang lebih stabil.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah terdiri dari identifikasi masalah dan batasan masalah. 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Agar permasalahan dalam penelitian jelas maka dapat di identifikasi 

masalah-masalah antara lain yaitu membuat suatu alat monitoring ketinggian air 

sungai yang disertai alarm dan dapat pemberitahuan melalui SMS agar 

memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi meningkatnya air sungai 

yang terjadi serta memberi kenyamanan kepada pengguna dalam mengontrol 

pergerakan air sungai secara signifikan. 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Pembatasan cara kerja monitoring ketinggian air sungai berbasis 

Mikrokontroler ATMega16 dan SMS, masalah mencakup beberapa point:   

a. Pembahasan Mikrokontroler yang digunakan adalah ATmega16 yang hanya 

difungsikan sebagai pengontrol dari tegangan yang masuk.  

b. Display LCD yang digunakan hanya berfungsikan sebagai penampil hasil 

proses input dan output.  

c. Pengujian sistem dilakukan dengan beban yang rendah. 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

a. Menyusun desain mekanik sensor ultrasonic yang digunakan sebagai sensor 

deteksi ketinggian level air sesuai dengan kondisi geografis sungai. 

Dalam perancangan, diharapkan output sensor telah dapat merepresentasikan 

kondisi level air yang sesuai.. 

b. Mengetahui cara kerja monitoring ketinggian air sungai berbasis 

Mikrokontroler ATmega16 dan SMS. 
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1.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan 

laporan akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka (Literatur)  

Yaitu pada tahap ini dilakukan untuk mengambil beberapa data yang berasal 

dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi dan internet dimana isi 

dari sumber-sumber tersebut dijadikan suatu referensi dan acuan dalam penulisan 

laporan penelitian ini. 

b. Analisis Sistem 

Analisis sistem dilakukan untuk memberikan arahan dan menentukan tahap 

proses pengerjaan selanjutnya dalam hal penentuan kebijakan. Analisis sistem 

dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

1) Analisis masalah 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi 

pada sistem lama atau sistem yang sedang berjalan. 

2) Analisis kebutuhan 

Pada analisis kebutuhan dilakukan agar dapat mengetahui kebutuhan 

perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. 

3) 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 dari segi 

operasional. 

4) Analisis sistem berjalan 

Pada tahap ini dilakukan agar dapat mengetahui sistem atau proses yang 

sedang berjalan sekarang, digambarkan dalam activity diagram. 

c. Perancangan Sistem  

Perancangan sistem adalah merancang suatu sistem secara rinci berdasarkan 

hasil analisis pada sistem yang ada, agar menghasilkan model baru yang 

diusulkan. Perancangan sistem dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

 



4 
 

1) Perancangan perangkat keras 

Perancangan perangkat keras merupakan skematika alat yang digunakan 

untuk membangun prototype alat. 

2) Perancangan perangkat lunak 

Perancangan perangkat lunak yaitu terdiri dari rancangan layar, flowchart 

dan algoritma. Rancangan layar merupakan perancangan antarmuka 

untuk pengendali yang digunakan oleh pengguna. Flowchart digunakan 

sebagai penjelas dalam menggambarkan urutan proses pada aplikasi. 

Sedangkan algoritma digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan 

dan perencanaan suatu program. 

d. Implementasi  

Pada tahap implementasi ini merupakan suatu proses pemaparan hasil dari 

instalasi perangkat keras, langkah-langkah instalasi perangkat lunak, tampilan 

layar dan pengujian. Pada tahap pengujian dilakukan uji coba terhadap aplikasi. 

Kemudian hasil dari uji coba tersebut dievaluasi. Apabila terdapat kesalahan atau 

kekurangan pada aplikasi tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan yang 

diperlukan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran dari tiap-

tiap bab sebagai berikut: 

  BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

 

  BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, berisi penjelasan berbagai teori tentang konsep 

dasar yang berkaitan dan berhubungan dengan topik penelitian 

yang dilakukan dan yang berkaitan dalam proses analisa 

permasalahan serta teori-teori pendukungnya. 
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  BAB III  PEMODELAN PROYEK 

Dalam bab ini membahas tentang pengindentifikasian masalah 

dan pemecahan mengenai bagaimana alat ini dikembangkan, 

analisa proyek, serta rancangan anggaran biaya yang akan 

digunakan dalam pembuatan alat. 

 

  BAB IV  ANALISA, PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi pembahasan mengenai analisa masalah yang ada, 

analisa kebutuhan sistem yang akan digunakan, perancangan 

aplikasi, implementasi terhadap aplikasi dan uji coba terhadap 

aplikasi. 

 

  BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan 

dari keseluruhan bab serta saran-saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi masyarakat. 


