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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Wireless Sensor Network (WSN) pada setiap node terdiri dari lima komponen 

yaitu kontroller atau mikrokontroler, memori, sensor, perangkat komunikasi dan catu 

daya. Node sensor tersebut memiliki kemampuan untuk merutekan data yang 

dikumpulkan ke node lain yang berdekatan. Data dikirimkan melalui transmisi radio 

akan diteruskan menuju BS (Base Station) atau sink node yang merupakan 

penghubung antara node sensor dan user. Informasi tersebut dapat diakses melalui 

berbagai platform seperti koneksi internet atau satelit sehingga  memungkinkan user 

untuk dapat mengakses secara realtime melalui remote server. [Nugroho, Budi 

Hari.2014] 

Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang beriklim tropis basah (humid 

tropic) yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada Mei hingga 

Oktober dan musim hujan yang terjadi pada bulan Nopember hingga April. Pada 

musim hujan khususnya bulan Desember dan Januari terjadi curah hujan yang cukup 

tinggi hingga mencapai 200 mm/jam.  

Banyak variabel cuaca yang mempengaruhi curah hujan, namun tidak semua 

variabel tersebut mempunyai korelasi yang kuat terhadap terjadinya hujan. Beberapa 

variabel cuaca yang cukup mempengaruhi curah hujan antara lain Suhu Udara, 

kelembaban udara, kecepatan angin, dan jarak yang ditempuh oleh angina. [Isnianto, 

Hidayat Nur, and Esti Puspitaningrum.2015] 

Salah satu teknik yang digunakan untuk mendapatkan parameter curah hujan 

tersebut adalah dengan menggunakan sensor suhu kelembaban, kecepatan angina, dan 

cahaya. Dimana sensor akan membaca setiap kondisi lingkungan sekitar, kemudian 

data yang diperoleh dari sensor tersebut di simpan ke dalam database dan diolah 

dengan menggunakan algoritma data mining yang telah di tentukan. Setelah itu data 

akan dijadikan sebuah parameter prediksi kemungkinan turun hujan. 
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Terdapat beberapa algoritma yang digunakan untuk system prediksi, 

diantaranya adalah algoritma C4.5 . Metode ini di pilih karena proses prakiraan cuaca 

bersifat mengklasifikasikan kondisi hujan berdasarkan karakteristik dari unsur cuaca 

yang diamati. Algoritma C4.5 di gunakan dalam pengolahan data mengingat 

algoritma ini merupakan algoritma paling berpengaruh dan terbaik dalam komunitas 

penelitian. 

Dalam tugas akhir ini diimplementasikan sebuah sistem yang dapat 

memonitoring dan memprediksi kemungkinan hujan, dengan beberapa parameter 

seperti suhu kelembaban, dan kecepatan angin yang di peroleh dari sensor.     

  

1.2. RUMUSAN MASALAH  

Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa rumusan masalah yang 

akan dilakukan diantaranya, yaitu : 

1. Bagaimana merancang dan membuat perangkat lunak untuk proses pembacaan 

data dari sensor ? 

2. Bagaimana mengolah data dari sensor untuk kemudian digunakan dalam proses 

prediksi cuaca ? 

 

1.3. BATASAN MASALAH  

Pada penulisan tugas akhir ini penyusun membuat beberapa batasan masalah 

diantaranya, yaitu : 

1. Parameter yang diukur adalah, suhu, kelembaban, dan kecepatan angin. 

2. Mikrokontroler yang digunakan ATMega328.  

3. Media transfer  data antara alat dengan computer menggunakan komunikasi 

wireless. 

4. Menggunakan sensor suhu, kelembapan, dan sensor kecepatan angin yang akan 

digunakan untuk mengukur dan memprediksi cuaca. 

5. Menggunakan penerapan algoritma C4.5 untuk mengolah data mentah sebelum 

dijadikan acuan memprediksi kemungkinan hujan. 
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1.4. TUJUAN 

Pada penulisan tugas akhir ini tujuan penyusun diantaranya, yaitu : 

1. Merancang dan membuat perangkat lunak untuk sistem membaca data dari 

sensor. 

2. Melakukan penyimpanan data dari hasil sensor kedalam database. 

3. Mengolah data dari sensor untuk kemudian digunakan dalam proses prediksi 

cuaca. 

 

1.5. METODE PENELITIAN 

1. Studi Kepustakaan 

Metode ini diperoleh dengan data studi literatur yaitu metode yang dilakukan 

dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan 

alat, baik berupa buku dan jurnal maupun informasi di internet. Metode ini digunakan 

untuk mendukung pengerjaan implementasi terhadap alat yang digunakan. 

 

2. Perancangan sistem 

Sistem yang dirancang dapat dilihat pada gambar . Perancangan yang 

dilakukan terdiri dari perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak 

 

A. Perancangan perangkat keras 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar perancangan perangkat keras 
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2. Geteway yang berfungsi sebagai perangkat yang digunakan untuk 

menghubungkan serta mengirim data dari sensor ke computer server.  

3. Wireless sebagai sebagai media komunikasi yang antara server dan sensor yang 

berbasis nirkabel. 

4. Arduino adalah pengendali mikrokontroler single-board yang bersifat open-

source yang berfungsi untuk mengendalikan sensor. 

5. Anemometer digunakan untuk mengukur tekanan dan kecepatan angin. 

6. Sensor DHT11 digunakan untuk mengukur tingkat suhu dan kelembaban udara. 

 

B. Perancangan Perangkat Lunak  

Perancangan perangkat lunak digunakan sebagai acuan dalam membuat 

perangkat lunak yang kemudian bisa disesuaikan dengan kebutuhan saat 

implementasi. Perancangan perangangkat lunak dibagi menjadi 2 bagian yakni: 

Pada gambar  diatas merupakan alur program mikrokontroler, Data yang 

diterima dari sensor  di kirim ke server  dan disimpan kedalam database kemudian 

data akan di olah untuk di jadikan sebagai system prediksi kemungkinan hujan dan di 

data tampilkan dalam bentuk prediksi cuaca. 

 

 

 

 

 

C. Implementasi  

Pada tahapan implementasi meliputi pembuatan alat sebagai bahan penelitian. 

Serta pemberian source code dengan menggunakan Arduino IDE dan algoritma C4.5 

akan digunakan dalam  mengolah data mentah untuk pembuatan data latih terlebih 

sebelum ke pembuatan alat. 
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D. Pengujian  

Tahapan ini melakukan pengujian yang diantaranya, sebagai berikut : 

- Dilakukan pengujian pada setiap sensor yang terdapat pada perangkat 

diantaranya sensor suhu kelembaban, cahaya , dan kecepatan angina. 

- Dilakukan pengujian dengan membandingkan sensor suhu dengan hasil dari 

thermometer. 

- Dilakukan pengujian dengan mengirimkan data atau pesan dari arduino(node) ke 

(gateway). Data atau pesan berasal dari sensing atau penerimaan deteksi sensor. 

- Melakukan pengujian dengan membandingakan parameter prediksi cuaca pada 

sensor mikrokontroler dengan ramalan cuaca yang ada. 

- Dilakukan pengujian system secara keseluruhan  

 

E. Pembuatan Laporan 

Tahapan ini dilakukan penyusunan laporan, yang digunakan sebagai 

dokumentasi atau bahan untuk pengembangan atau penelitian selanjutnya.  

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan laporan mengikuti tahapan – tahapan yang dilakukan 

untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  

BAB I : Pendahuluan 

Memuat latar belakang , rumusan masalah , batasan masalah, tujuan dari tugas 

akhir serta metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan.  

BAB II : Landasan Teori  

Pada bab ini berisi tentang dasar teori yang mendukung dalam mengerjakan 

skripsi ini. 

BAB III : Analisa Dan Perancangan Sistem  

Pada bab ini berisi tentang sistem aplikasi yang akan di buat meliputi 

diagram-diagram proses dan perancangan antar muka sistem. 

BAB 1V : Implementasi Dan Pengujian  
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Pada bab ini menjelaskan tentang pengimplemtasian dari desain rancangan, 

Serta melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuat agar berjalan berjalan 

dengan lancar.  

BAB V : Kesimpulan Dan Saran  

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran –saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan dalam tugas akhir ini untuk 

dikembangkan 


