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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Wilayah Indonesia  rawan terjadinya bencana alam, terutama gempa. Gempa disebabkan 

oleh bergesernya lempengan pada permukaan bumi. Pada setiap terjadinya gempa hampir 

memberikan kerugian bagi manusia, dan tidak jarang berjatuhan korban akibat gempa.  

 Pada teknologi pendeteksi gempa, ditemui suatu kendala dalam mengumpulkan data 

gempa bumi. Hal ini sangat penting untuk dikembangkan, mengingat gempa bumi adalah 

bencana alam yang sering terjadi. Sehingga kesigapan sistem pendeteksi gempa bumi sangat 

penting. Oleh karena itu suatu cara alternatif dalam meningkatkan kinerja ialah dengan membuat 

sistem pendeteksi getaran gempa menggunakan sms gateway. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat dan sistem deteksi getaran dengan sensor tilt ? 

2. Bagaimana menguji sistem pendeteksi getaran ? 

1.3 Tujuan  

1. Merancang sistem deteksi getaran gempa menggunakan sensor. 

2. Menguji pendeteksi gempa bumi sehingga dapat memberikan peringatan melalui GSM 

berupa sms/notifikasi pada smartphone user. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari pembuatan Tugas Akhir prototype pendeteksi gempa 

menggunakan SMS, rancangan alata dapat dijadikan sebagai peringatan dini terhadap 

bencana gempa 
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1.5 Batasan Masalah 

1. Uji coba dilakukan dengan metode getaran buatan. 

2. Sistem dibuat dalam bentuk prototype dan simulasi. 

3. Sistem dibuat menggunakan 1 sensor 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang meliputi : 

 Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, tujun, dan ruang lingkup pembahasannya dan 

metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 Bab II : Teori Penunjang 

Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang mendukung dan digunakan dalam 

perencanaan dan pembuatan tugas akhir. 

 Bab III : Perencanaan dan Pembuatan Sistem 

Bab ini membahas perencanaan dan perealisasi tugas akhir meliputi pernagkat 

keras dan perangkat lunak yang digunakan 

 Bab IV : Pengujian Alat 

Bab ini membahas tentang pengujian dan hasil yang diperoleh dari system yang 

telah dibuat. 

 Bab V : Penutup 

Berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari perencanaan dan perealisasi 

tugas akhir ini serta saran yang dapat diberikan  untuk penyempurnaan dan 

pengembangannya kelak. 


