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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah kepulaun terbanyak yang 

ada di dunia. Sebagai negara yang memiliki curah hujan tinggi, Indonesia menjadi 

sangat rentan sekali dengan bencana banjir. Fenomena banjir memang tidak dapat 

dihindari, namun untuk mengurangi dampak dari banjir dapat ditanggulangi dengan 

membuat bendungan atau waduk yang dilengkapi pintu air. 

Bendungan adalah bangunan melintang sungai yang berfungsi untuk 

meninggikan muka air sungai, selain itu pemanfaatan bendungan untuk keperluan 

sektor-sektor yang menyangkut terhadap kebutuhan air seperti pembangkit tenaga 

listrik ataupun sistem irigasi sawah ataupun perkebunan. Bendungan juga 

dilengkapi dengan pintu air yang dapat dioperasikan buka dan tutup secara bertahap 

ataupun secara terus-menerus guna kepentingan sesuai kebutuhan. 

Pada era serba teknologi seperti ini, alangkah baiknya juga jika dimanfaatkan 

dalam pengendalian otomatis pintu air yang ada pada bendungan karena perubahan 

volume air yang selalu berubah-ubah dalam periode waktu yang tidak pasti. Sistem 

otomatis ini, diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam mengurangi faktor 

kelalaian yang disebabkan manusia dapat dihindari seperti sering lalainya penjaga 

bendungan pintu air dalam mengendalikan pintu air yang menyebabkan 

ketidakstabilan volume air. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirancanglah sebuah alat yang 

mampu mendeteksi volume ketinggian air, dan alat tersebut juga dapat 

mengendalikan pintu air secara otomatis. Adapun rancangan tersebut yang diambil 

dalam tugas akhir ini dengan judul “RANCANG BANGUN PINTU AIR 

OTOMATIS MENGGUNAKAN WATER LEVEL FLOAT SWITCH SENSOR 

BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO UNO”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu sering terjadinya kelalaian petugas pintu air dalam mengontrol 

volume air yang berubah-ubah dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan.  

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, masalah yang terjadi 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Lalainya petugas dalam mengontrol sistem buka tutup pintu air pada 

bendungan. 

b. Kurang efisiennya sistem karena masih secara manual. 

c. Jangkauan petugas dengan lokasi pintu air memerlukan waktu. 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Dalam permasalahan yang diangkat pada rancangan ini telah ditetapkan beberapa 

batasan masalah, yaitu: 

a. Alat ini merupakan sebuah prototype sistem buka tutup pintu air otomatis pada 

bendungan atau waduk berdasarkan volume air. 

b. Air pada bendungan tidak terdapat kayu atau gangguan yang menyebabkan 

kemacetan pada buka tutup pintu air. 

c. Alat ini bekerja jika ada aliran arus listrik. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dibuatnya rancangan pintu air otomatis ini adalah : 

a. Mengurangi kelalaian petugas penjaga pintu air. 

b. Agar lebih efisien dan efektif dalam pengendalian pintu air secara otomatis 

berdasarkan volume air yang sering berubah-ubah. 

c. Efisiensi waktu 
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Adapun manfaat yang dapat diambil dalam rancangan ini adalah: 

a. Penerapan teknologi mikrokontroler dalam membuka tutup pintu air pada 

waduk atau bendungan. 

b. Serta pemanfaatan mikrokontroler dalam berbagai aspek kehidupan saat ini 

yang diperuntukkan agar memudahkan manusia dan atau mengurangi kelalaian 

manusia dalam menyelesaikan pekerjaan. 

 

1.4. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, didapatkan data yang akurat dengan 

menggunakan metode penelitian pengumpulan data dan pengembangan perangkat. 

1.4.1. Perencanaan 

Dalam perencanaan rancang bangun pintu air otomatis menggunakan water level 

float switch sensor berbasis mikrokontroler arduino uno menggunakan analisis 

SWOT sebagai cara untuk mengamati lingkungan yang akan mempengaruhi pada 

alat yang akan dibangun.  

 

1.4.2. Analisis 

a. Analisis Sistem Berjalan 

Analisis sistem berjalan merupakan proses kerja manusia dalam membuka 

pintu air ketika volume air tiba-tiba naik dan menutup pintu air ketika volume 

air kembali normal pada pintu air yang berjalan saat ini. Analisis sistem ini 

menggunakan diagram activity dan diagram  use case. 

 

b. Analisis Sistem Usulan 

Analisis kebutuhan sistem yang dibutuhkan dan digunakan dalam membangun 

pintu air otomatis ini menggunakan mikrokontroller Arduino Uno R3 yaitu 

terdiri dari: 

1) Analisis Perangkat Lunak 

Proses ini menggunakan software Arduino IDE versi 1.7.10 yang 

menggunakan bahasa pemrograman bahasa C. 

 



4 
 

2) Analisis Perangkat Keras 

Proses ini menjelaskan perangkat keras yang digunakan dalam proses 

pembuatan pintu air otomatis. 

 

1.4.3. Perancangan 

Tahapan perancangan menjelaskan semua proses dalam pembuatan pintu air 

otomatis yang dilengkapi dengan deployment diagram, component diagram, serta 

pada tahapan ini dibagi menjadi tiga tahapan perancangan, yaitu: 

a. Perancangan Input 

Perancangan input disini akan menjelaskan langkah-langkah input sensor 

ultrasonic dan sensor pelampung air. Sensor ultrasonic ini yang akan membaca 

ketinggian air untuk menggerakan motor yang akan membuka dan menutup 

pintu. Sensor pelampung air akan menginformasikan posisi ketinggian air. 

Perancangan iput ini menggunakan flowchart dan dijelaskan dengan algoritma. 

 

b. Perancangan Proses 

Perancangan proses disini akan menjelaskan langka-langkah setelah sensor 

membaca ketinggian air, pintu akan otomatis terbuka pada saat volume atau 

ketinggian air melebihi batas normal dan menutup secara otomatis pada saat 

volume atau ketinggian air kembali normal. Perancangan proses ini 

menggunakan flowchart dan dijelaskan dengan algoritma. 

 

c. Perancangan Output 

Perancangan output ini akan menjelaskan langkah akhir dimana pintu air sudah 

bisa membuka dan menutup pintu air otomatis serta menampilkan informasi 

ketinggian air pada layar. Perancangan ini menggunakan flowchart dan 

dijelaskan dengan algoritma. 
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d. Perancangan Model Usulan 

Perancangan model usulan ini menggambarkan secara kasar dari rancangan 

alat pintu air otomatis yang akan dibangun. Perancangan ini dituangkan dalam 

bentuk gambar. 

 

1.4.4. Impelentasi  

Implementasi berguna untuk mengetahui apakah program yang telah dibuat dapat 

berjalan secara maksimal, dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan pada 

saat nantinya. 

a. Instalasi Perangkat Keras 

Dalam proses implementasi akan menjelaskan instalasi perangkat keras yang 

digunakan dalam membangun pintu air otomatis. 

 

b. Instalasi Perangkat Lunak 

Dalam proses implementasi akan menjelaskan tahapan instalasi perangkat 

lunak yang digunakan dalam membangun pintu air otomatis. 

  

c. Pemrograman / Coding 

Tahapan ini menjadi bagian yang penting dalam sebuah otomatisasi perangkat 

lunak yang telah dipasang. Pemrograman ini bertujuan untuk membuat 

perangkat keras berjalan sesuai perintah yang diberikan. 

 

d. Pengujian 

Pengujian pintu air otomatis berbasis mikrokontroller arduino uno ini dapat 

menampilkan informasi ketinggian air pada layar serta membuka pintu air serta 

menutupnya kembali menggunakan sensor ultrasonik menggunakan metode 

pengujian Black Box untuk mengetahui perangkat berfungsi dengan benar atau 

tidak. Untuk pengujian kerja alat ini menggunakan wadah sebagai contoh 

bendungan. 
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e. Tampilan Pintu Air 

Pada tampilan pintu air memperlihatkan tampilan-tampilan pintu air otomatis 

yang ada. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian yang terdiri dari perencanaan, 

analisis terdiri dari analisis sistem berjalan, dan analisis sistem usulan, perancangan 

terdiri dari perancangan input, perancangan proses, perancangan output dan 

perancangan model usulan, implementasi terdiri dari instalasi perangkat keras, 

instalasi perangkat lunak, pemrograman/coding, pengujian, kemudian tampilan 

pintu air, dan juga sistematika penulisan  

  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori yang 

mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori yang 

dibahas dalam laporan skripsi ini adalah hal-hal yang terkait terhadap rancangan 

yang sedang dibahas yakni tentang pintu air, bendungan, diagram UML yang 

dipakai dalam membuat diagram, algoritma. Serta mengenai komponen hardware 

yang digunakan seperti mikrokontroler arduino uno, arduino nano, motor servo, 

water level float switch sensor, sensor ultrasonic, LCD display, inter-integrated 

circuit, Breadboard Arduino, dan resistor. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai 

gambaran umum terkait objek penelitian, serta penelitian terdahulu yang dijadikan 

referensi dalam penelitian. 

  

BAB III PEMODELAN PROYEK  

Bab ini berisi mengenai isi dari PEP (Project Execution Plan) seperti Objective 

Proyek, Identifikasi Stakeholder, Identifikasi Deliveriables, Penjadwalan Proyek 

yang terdiri dari WBS (Work Breakdown Structure), dan milestone, RAB (Rencana 

Anggaran Biaya), serta struktur tim proyek. 
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BAB IV PERENCANAAN, ANALISIS, PERANCANGAN DAN 

IMPLEMENTASI  

Bab ini berisi antara lain: Tinjauan Umum yang menguraikan tentang gambaran 

umum objek penelitian, yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapi, berkaitan dengan kegiatan penelitian. Secara garis besar, dalam bab 

ini terdiri dari analisis, perancangan, dan implementasi.  

Perencanaan menggunakan analisis SWOT untuk menganalisa rancang bangun 

proyek.  

Analisis dalam bab ini terdiri dari dua bagian, yakni analisis sistem berjalan yang 

dibuat dengan use case, dan activity diagram, serta analisis sistem usulan.  

Perancangan menggunakan deployment diagram, dan component diagram, 

Perancangan dibagi menjadi perancangan input, perancangan proses, perancangan 

output dan perancangan model usulan. Ketiga perancangan (input, proses, output) 

dijelaskan dengan menggunakan flowchart dan algoritma, sedangkan perancangan 

model usulan melalui gambar.   

Implementasi terdiri dari intslatasi perangkat keras, intalasi perangkat lunak, 

pemorgraman/coding, dan pengujian (metode BlackBox) serta dilengkapi dengan 

gambar tampilan pintu air. 

 

BAB V PENUTUP  

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memaparkan hasil-hasil dari tahapan 

penelitian, dari tahap analisis, desain, implementasi desain, hasil testing dan 

implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif, atau 

secara statistik.  

 

 

 

 

 

 


