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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Irigasi pada umumnya adalah usaha untuk mendatangkan air dengan 

membuat bangunan-bangunan dan saluran-saluran untuk mengalirkan air guna 

keperluan pertanian, membagi-bagikan air ke sawah-sawah atau ladang-ladang 

dengan cara yang teratur dan membuang air yang tidak diperlukannya lagi, setelah 

air itu diperlukan dengan sebaik-baiknya ( Gandakoesoemah, 1975). Hansen et al. 

(1986). 

Tidak semua kondisi memungkinkan suatu pengamatan secara langsung 

dalam keadaan tertentu. Pada lingkungan yang ekstrim atau tempat yang sangat 

sulit untuk dijangkau sering kali tidak dapat dilakukan pengamatan secara 

langsung. Mengatasi permasalahan tersebut, kebutuhan informasi sangat 

dibutuhkan salah satunya adalah dengan metode telematri. 

Telematri merupakan suatu metode pengukuran yang dilakukan dari jarak 

jauh. Telematri sebenarnya adalah salah satu bentuk dari perkembangan teknologi 

komunikasi. Telekomunikasi sendiri dapat diartikan sebagai hubungan 

komunikasi jarak jauh dengan menggunakan sinyal listrik. Unsur-unsur yang 

terdapat dalam telekomunikasi antara lain, informasi data, media komunikasi dan 

waktu. (Simanjuntak,1993). 

Gelombang radio sangat efektif untuk transmisi data tanpa kabel karena 

mempunyai jangkauan yang luas namun kelemahan dari transmisi melalui 

frekuensi radio adalah faktor geografis, dimana jangkauan pemancar dan transmisi 
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yang dibawa dapat dengan mudah dipengaruhi oleh medan yang dilewati seperti 

halnya pepohonan, gedung dan ketinggian yang dapat mempengaruhi faktor 

pancaran dan informasi yang dibawa. Dengan demikian untuk melakukan 

telemetri atau pengukuran dan pemantauan jarak jauh terhadap saluran irigasi, 

maka transmisi yang paling cocok digunakan adalah dengan menumpangkan 

sinyal informasi pada jaringan listrik sistem yang digunakan, sehingga informasi 

yang dibawa dapat dialirkan melalui jaringan listrik. Dalam sistem ini transmisi 

data dilakukan dengan menumpang sinyal informasi pada sinyal pembawa yaitu 

frekuensi listrik PLN melalui suatu proses yang disebut dengan modulisasi. Sinyal 

frekuensi dikeluarkan kembali dari frekuensi dengan suatu proses yang 

berlawanan yang disebut dengan demodulisasi sehingga diperoleh sinyal 

informasi yang ditransmisikan. Sistem ini dapat mempermudah pekerjaan 

manusia dalam pengukuran jarak jauh secara terus menerus berbagai besaran fisis 

seperti monitoring air atau banjir, ketinggian air dan debit aliran tanpa harus 

berada pada lokasi pengukuran. 

Untuk merancang sistem telemetri pemantauan dan pengendalian pada 

saluran irigasi dapat menggunakan mikrokontroller atau FPGA namun kelemahan 

menggunakan mikrokontroller adalah kesulitan dalam pembuatan software yang 

harus terstruktur.Untuk itu perancangan sistem dapat menggunakan FPGA karena 

dinilai lebih mudah dalam pembuatan dan mampu menangani sistem yang 

komplex dalam bentuk source yang sederhana. 

FPGA sering dikenal dengan Complex Programmable Logic Device 

(CPLD) dapat menggantikan fungsi fungsi dari PLC atau operasi logika serta 

dapat diprogrammable mengunakan script sederhana yang terkolaborasi dengan 
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rangkaian sehingga dengan mengunakan FPGA sebagai pengatur lampu traffic 

dengan display down counter sekaligus dapat dilakukan dalam satu modul 

rangkaian. Selain itu Keunggulan menggunakan FPGA dibanding mikrokontroller 

yaitu pemrogramannya dapat langsung menggunakan model schematic dan VHDL 

yang dapat lebih mudah dipahami pembuatannya. 

Menanggapi permasalahan sebagaimana latar belakang diatas, maka pada 

perancangan skripsi ini penyusun akan merancang sistem dengan judul “Alat 

pemantau level ketinggian air dan pengontrol pintu dam air jarak jauh dengan 

transmisi data via jaringan listrik PLN berbasis FPGA” 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana membuat sistem untuk mengontrol ketinggian air jarak

jauh via jaringan PLN berbasis FPGA

2. Bagaimana menguji sistem kerja via jaringan PLN berbasis FPGA

1.3. Batasan Masalah 

1. Menggunakan sensor jarak infrared untuk mendeteksi ketinggian air

pada bendungan.

2. Menggunakan motor DC gearbox untuk menggerakkan pintu dam

bendungan.

3. Menggunakan modul FPGA ALTERA CYCLONE 4 sebagai

pengendali utama sistem.

4. Dimensi sistem menggunakan bahan acrylic dengan ukuran panjang

90cm dan lebar 40cm.
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1.4   Tujuan 

1. Menghasilkan pengontrolan pintu air dan ketinggian air pada dam 

jarak jauh dengan mentransmisikan data pada jaringan listrik. 

2. Mengetahui unjuk kerja sistem. 

1.5   Sistematika Pembahasan 

Dalam Sistematika pembahasan Laporan Akhir, perinciannya sebagai 

berikut : 

BAB I Pendahuluan 

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

rumusan masalah, dan metodologi serta sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari dan mendukung dalam 

perencanaan serta pembuatan untuk komunikasi Serial PLC (powerline), 

FPGA modul, sensor jarak, dan lain sebagainya. 

BAB III Perancangan Sistem 

Bab ini membahas tentang perencanaan serta pembuatan software dan 

algoritma dari pengontrolan masing masing perangkat. 

BAB IV Pengujian Alat 

Bab ini membahas tentang pengujian hardware serta pembahasan 

mengenai hasil pengujian per blok sistem tersebut. 

         BAB V Penutup  

Berisi kesimpulan dan saran terhadap seluruh kegiatan tugas akhir yang  

telah dilakukan. 

 



5 

1.6   Metode penelitian 

Untuk mencapai tujuan diatas maka langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a) Mempelajari literatur yang berkaitan dengan karakteristik, algoritma

pengaturan dan sebagainya.

b) Merencanakan dan membuat software seperti pembacaan sensor

ketinggian, komunikasi powerline dan input output.

c) Mengadakan pengujian sistem software serperti pengujian sensor,

ultrasonic dan lain sebagainya

d) Penulisan laporan tentang perencanan dan pembuatan alat yang dibuat.




