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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Banjir adalah salah satu bentuk ekstrim aliran permukaan (run-off 

extremes) dimana tinggi muka air sungai atau debit melebihi suatu batas-batas 

yang ditetapkan untuk kepentingan tertentu (Harto, 1993).  

Sistem peringatan dini banjir secara khusus adalah suatu 

pemberitahuan hasil pemantauan dan akuisisi data curah hujan dan aliran 

sungai kepada masyarakat luas, utamanya pada daerah rawan banjir (Legono 

et al., 2002). Sistem peringatan dini bahaya banjir yang ada saat ini 

berdasarkan tinggi muka air pada titik pantau di beberapa tempat. Pencatatan 

tinggi muka air dilakukan setiap 6 jam sekali, sehingga waktu banjir 

kemungkinan tidak dapat diduga. Penggunaan mikrokontroler dapat 

mempercepat mendapatkan informasi tinggi air secara real time. Salah satu 

mikrokontroler yang mudah diimplemetasikan adalah arduino. 

Arduino merupakan platform dari physical computing yang bersifat 

open source. Arduino adalah kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman 

dan Integrated Development Environment (IDE). Arduino memiliki banyak 

modul-modul pendukung (shield, sensor, tampilan, penggerak dan 

sebagainya) dan mampu diintegrasikan dengan jaringan lokal maupun 

internet sehingga data dapat dikelola oleh web service. Web Service 

merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas 

dan interaksi komunikasi antar sistem (aplikasi) dalam suatu jaringan. 

(Kurniawan, 2011). Penggunaan web service banyak digunakan untuk 

penyediaan data ke publik. 

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh 

Twitter Inc., yang menawarkan jejaring sosial berupa mikro blog sehingga 

memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang 

disebut kicauan (tweet). Pengguna twitter saat ini sudah mencapai jutaan 
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orang, hampir seluruh pengguna jajering sosial memilih twitter sebagai media 

interaksi mereka di dunia maya. Media jejaring sosial twitter dapat 

mempermudah penyebaran informasi secara cepat, khususnya bencana banjir. 

 Diharapkan sistem peringatan dini banjir melalui twitter menggunakan 

mikrokontroler arduino dapat menyebarkan informasi dengan cepat sehingga 

memperkecil dampak negatif dari bencana banjir, korban jiwa, kerusakan 

harta benda, kerusakan lingkungan, dan terganggunya kegiatan sosial 

ekonomi. Perlu dipersiapkan penanganan secara cepat, tepat, dan terpadu. 

Sebagian tugas dinas dan atau badan hukum yang mengelola wilayah sungai 

adalah melaksanakan pengendalian banjir.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Masalah kerumitan, efisiensi dan efektifitas yang sering timbul 

menjadi hambatan yang cukup besar. Dari latar belakang tersebut, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membangun suatu program pada mikrokontoler Ardino 

yang dilengkapi dengan sensor sehingga mendeteksi ketinggian dan arus 

air? 

2. Bagaimana mendapatkan informasi ketinggian air untuk selanjutnya 

dikirimkan ke web service dan disimpan ke database? 

3. Bagaimana informasi peringatan dini banjir dapat terposting pada situs 

jejaring sosial twitter secara capat dan informatif? 

4. Bagaimana mengembangkan transparansi dalam informasi bencana serta 

kecepatan respons dari pengambil kebijakan untuk melakukan evakuasi 

dan penanganan pasca bencana? 

 

1.3 Batasan Masalah  

 Dalam perancangan dan penelitian tugas akhir terdapat beberapa 

masalah yang menjadi acuan, yaitu: 
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1. Untuk pengembangan aplikasi mikrokontroler Arduino menggunakan 

bahasa pemrograman C dengan framework Arduino ADK. 

2. Dua sensor digunakan untuk mendeteksi ketinggian dan arus air yang 

diletakan pada titik yang telah ditentukan. 

3. Sumber daya listrik untuk arduino dapat diperoleh dari adaptor, baterai 

atau sollar cell yang memiliki input voltage 7-12V. Dalam hal ini yang 

digunakan adalah adaptor untuk sumberdaya listrik. 

4. Untuk pengujian alat sebatas pada simulasi dan titik-titik pengamatan 

disimulasikan dari database yang ada di web server. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

 

1. Membangun suatu program pada mikrokontoler Ardino yang dilengkali 

dengan sensor sehingga mendeteksi banjir. 

2. Mendapatkan informasi ketinggian air untuk selanjutnya dikirimkan ke 

web service dan disimpan ke database. 

3. informasi peringatan dini banjir dapat terposting pada situs jejaring sosial 

twitter secara capat dan informatif. 

4. Mengembangkan transparansi dalam informasi bencana serta kecepatan 

respons dari pengambil kebijakan untuk melakukan evakuasi dan 

penanganan pasca bencana. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

 Pembuatan Tugas Akhir ini dilakukan dengan menggunakan 

metodologi sebagai berikut: 

 

1.5.1 Pemahaman Sistem dan Studi literatur  

Mempelajari berbagai macam literatur tentang konsep-konsep yang 

berkaitan dengan rumusan masalah, antara lain pengembangan aplikasi 

pada mikrokontroler Arduino, komunikasi antara mikrokontroler Arduino 

dengan web server. 
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1.5.2 Perancangan Sistem  

Pada tahap ini dilakukan analisa awal dan pendefinisian kebutuhan 

sistem untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi. Dari proses 

tersebut selanjutnya dirumuskan arsitektur sistem baik secara global 

maupun detailnya. 

Secara umum alat akan menerima informasi dari sensor yang telah 

terhubung, untuk selanjutnya dikirimkan ke web service. Web service 

bertugas mengolah data dan mem- posting melalui twitter. 

 

1.5.3 Implementasi Dan Pembuatan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem sehingga 

rancangan sistem dapat memenuhi spesifikasi permasalahan yang 

dihadapi. Implementasi dilakukan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman C pada mikrokontroler Arduino. 

 

1.5.4 Uji Coba Dan Evaluasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem dengan 

menggunakan skenario yang sudah disiapkan. Dimana alat akan mengukur 

ketinggian dan melihat pergerakan arus air. Pada tingkat siaga alat akan 

mengirimkan notifikasi ke web server dan diolah untuk selanjutnya di-

posting ke Twitter. Ujicoba dan evaluasi perangkat dilakukan untuk 

mencari masalah yang mungkin timbul, mengevaluasi jalannya program, 

dan mengadakan perbaikan jika ada kekurangan. 

 

1.5.5 Evaluasi Sistem 

1. Pengujian Hardware 

 Pengujian sensor dengan mendeteksi ketinggian dan arus air 

 Pengujian keakurasian nilai yang dikirimkan sensor ke 

mikrokontroller  

2. Pengujian Program 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah secara Aplikasi 

Program Arduino IDE (Integrated Development Environment) yang akan 



5 

 

di upload ke Arduino sudah benar. Pengujian ini dilakukan dengan cara 

Verify/Compile program yang telah dibuat.  

 Arduino mendapatkan nilai resistansi untuk selanjutnya dikirimkan ke 

web service. 

  

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa 

bab sebagai berikut :  

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah 

kajian tentang pengenalan Arduino, modul beserta sensor pada arduino, dan 

web service. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini membahas proses analisa dan perancangan sistem peringatan 

dini banjir melalui twitter menggunakan mikrokontroler arduino. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini Memuat hasil pengujian sistem dan pembahasan terhadap 

sistem yang telah dibuat. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 


