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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Angin merupakan salah satu potensi sumber daya alam. Sumber daya ini 

dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia. Angin merupakan bagian 

dari kondisi cuaca yang dimanfaatkan untuk keperluan penerbangan, pertanian, 

pembangkit listrik dan lain-lain. Angin merupakan salah satu unsur meteorologi yang 

memiliki peranan penting dalam menentukan kondisi cuaca dan iklim disuatu tempat. 

Angin dapat dibatasi sebagai gerakan horisontal udara relatif terhadap permukaan 

bumi. Batasan ini berasumsi bahwa seluruh gerakan udara secara vertikal 

kecepatannya dapat diabaikan karena relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan data 

atau informasi tentang angin yaitu data kecepatan dan arahnya. 

Untuk mendapatkan data pengukuran kecepatan angin yang akurat diperlukan 

suatu alat ukur yang dapat mencatat kecepatan maupun arah pergerakan angin secara 

akurat pula. Pengukuran kecepatan angin itu sendiri dapat dilakukan dengan beberapa 

metode, dimana setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Oleh karena itu itu dalam membuat suatu alat ukur kecepatan angin perlu 

dipertimbangkan untuk keperluan apa alat tersebut dibuat. 

             Alat pengukur kecepatan angin yang umum digunakan pada stasiun 

pengamatan cuaca adalah anemometer jenis cup counter yang menerapkan metode 

mekanik dalam pengukurannya. Untuk mendapatkan alat ini, stasiun pengamatan 
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cuaca di Indonesia perlu mengimpor dari luar negeri, sehingga diperlukan biaya yang 

cukup mahal untuk memiliki alat ini. Sebagaimana  ketahui bahwa prinsip kerja dari 

alat ini cukup sederhana yaitu cup yang berjumlah tiga buah berputar pada suatu tiang 

yang dihubungkan dengan counter. Dengan mengetahui prinsip yang sederhana 

tersebut dapat mengembangkan alat ini. 

Di sisi lain, monitoring arah dan kecepatan angin yang telah banyak beredar 

hanya dipasang disatu tempat dan tidak dapat dipindah-pindah sehingga pengukuran 

arah dan kecepatan angin dalam melakukan penelitian hanya bisa dilakukan di satu 

tempat. Oleh karena itu perancangan sistem yang paling tepat untuk monitor arah dan 

kecepatan angin adalah dengan membuat sistem portable sehingga mdah dibawa ntuk 

pengujian ditempat berbeda. Sementara itu media yang paling cocok untuk 

pemantauan dalam bentuk portable ini adalah dengan menyimpan data pada multy 

media card (MMC) yang digunakan untuk menyimpan data selam proses perekaman 

data kecepatan dan arah angin berdasarkan waktu.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka akan dilakukan rancang bangun alat 

pemantau kecepatan dan arah angin dengan sistem datalogger menggunakan multy 

media card (MMC) berbasis controller arduino. Pada sistem mekanik dalam 

perancangan ini menggunakan anemometer jenis mangkok (cup), sementara arah 

angin ditentukan berdasarkan vane yang memutar piringan sensor anemometer 

menggunakan pengukuran pola gelap terang menggunakan IR led. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Untuk memecahkan permasalahan yang ada maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang perangkat keras untuk membaca arah angin 

melalui sensor. 

2. Bagaimana merancang perangkat keras untuk membaca kecepatan angin 

dari putaran mekanik. 

3. Bagaimana merancang perangkat lunak untuk menghitung kecepatan 

angin dari sensor 

4. Bagaiamana merancang perangkat keras dan perangkat lunak agar sistem 

dapat menyimpan data berdasarkan waktu pada memory card multy media 

card (MMC). 

 5.  Bagaimana menguji system keseluruhan untuk mengetahui unsur kerjanya 

1.3.  Batasan Masalah  

Dalam  pembuatan  tugas  akhir  ini  penulis  membatasi permasalahan 

sebagai berikut :  

1. Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler AVR Atmega2560 

dengan board minimum sistem arduino MEGA2560.  

2. Sensor yang digunakan adalah sensor rotary incremental encoder untuk 

kecepatan angin  sedangkan  untuk  arah  angin  menggunakan  IR LED 

dan Phototransistor.  
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3. Sebagai penyimpanan data digunakan multy media card (MMC) card 

jenis micro SD 

4.  Program tampilan ditampilkan pada LCD 16X4. 

5. Menggunakan keypad matrix 4X4 sebagai navigasi menu dan pengaturan.  

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada tugas akhir ini adalah merancang dan 

membangun sistem monitoring kecepatan dan arah angin secara portable dengan 

media penyimapan data pada multy media card (MMC).  

1.5. Sistematika Pembahasan 

Pada sistematika pembahasan laporan tugas akhir ini, perinciannya adalah 

sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang, tujuan, 

rumusan masalah, dan metodologi serta sistematika pembahasan pada alat yang akan 

dirancang. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari dan mendukung dalam 

perencanaan serta pembuatan hardware seperti pengetahuan dasar serial, Xbee, 

sensor arah angin, sensor putaran untuk kecepatan angin dan transmisi data serial. 
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BAB III Perencanaan 

Bab ini membahas tentang perencanaan serta pembuatan hardware pada alat 

yang dirancang, misalnya nilai komponen yang dipakai, hubungan masing-masing 

komponen dan lain sebagainya. 

BAB IV Pengujian dan Analisa 

 Bab ini membahas tentang pengujian alat serta pembahasan mengenai hasil 

pengujian tersebut. 

BAB V Penutup 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap laporan akhir untuk 

pengembangan menjadi sistem yang lebih sempurna. 


