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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi uraian teori-teori yang nantinya akan membantu 

dalam merancang suatu sistem. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka 

tinjauan pustaka merupakan bagian penting yang harus dipahami terlebih dahulu 

untuk pembahasan selanjutnya. Teori-teori atau pengetahuan yang mendukung 

untuk realisasi sistem meliputi sensor ultrasonik, sensor kelembaban tanah, modul 

GSM, dan mikrokontroler arduino UNO. 

2.1 Tanah Longsor 

Menurut buku Teknik Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor karangan 

Paimin, dkk, 2009 tanah longsor ialah suatu bentuk pemindahan massa tanah yang 

terjadi secara mendadak dalam volume yang besar (sekaligus). Tanah longsor 

akan terjadi jika memenuhi tiga kondisi, yakni lereng yang lumayan curam, 

terdapat bidang peluncur yang kedap air dibawah permukaan tanah, dan  terdapat 

cukup air dalam tanah di atas lapisan bidang luncur sehingga tanah jenuh air. 

Gambar 2.1 Tanah longsor yang terjadi di desa Pait, Kabupaten Malang 
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2.2 Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah sebuah chip yang memiliki sistem komputer 

fungsional. Didalamnya terdapat sebuah inti processor, memory, dan 

perlengkapan masukan dan keluaran. Meskipun berbentuk kecil, bahan dasar dan 

elemen-elemen pembuatannya sama dengan personal computer (PC). Dengan 

kemajuan teknologi saat ini, kita dapat memerintahkan sebuah mikrokontroler 

melalui software pada PC.  

2.2.1 Arduino UNO R3 

 Arduino UNO adalah sebuah sistem yang pengendalinya menggunakan 

mikrokontroler ATmega 328. Arduino IDE adalah software buatan arduino sendiri 

yang berfungsi untuk memasukan script program ke dalam arduino. Software 

tersebut dapat diunduh secara gratis di halaman resmi arduino maupun situs 

lainnya. 

 Secara spesifikasi, arduino UNO R3 tidak jauh berbeda dengan arduino 

versi sebelumnya. Fitur tambahan pada versi ini adalah pin SDA (data line) dan 

pin SCL (clock line). Dua pin tersebut terletak di dekat tombol reset di sebelah pin 

AREF. 
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Gambar 2.2 Arduino UNO R3 
 

 

Berikut konfigurasi dari arduino UNO R3 : 

• 14 pin masukan dan keluaran  

• 6 pin sebagai keluaran berupa PWM 

• 6 pin masukan analog 

• Crystal osilator 16 MHz 

• Koneksi USB 

• Jack power 

• Tegangan operasi pada 5V. 

• Rekomendasi untuk tegangan masukan 7-12V. 

• Range tegangan masukan 6-20V. 

• Arus pin per masukan / keluaran 40 mA. 

• Arus untuk pin 3.3V adalah 50mA. 

• Flash memory 32KB (ATmega 328) yang 2 KB digunakan oleh 

bootloader. 

• SRAM 2 KB (ATmega 328). 

• EEPROM 1 KB (ATmega 328). 

• Kecepatan clock 16 MHz. 
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2.3 Sensor Ultrasonik 

2.3.1 Gelombang Ultrasonik 

Gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi atau suara yang memiliki 

frekuensi di atas 20.000 Hz. Jenis suara ini tidak dapat diterima oleh pendengaran 

manusia normal yang memiliki frekuensi antara 20 Hz – 20.000 Hz. Hanya 

beberapa hewan yang menggunakan jenis suara ini seperti lumba-lumba untuk 

saling berkomunikasi. Gelombang ini dapat merambat melalui medium cair, 

padat, dan gas. Kelebihan dari gelombang ini adalah bersifat langsung dan relatif 

mudah untuk difokuskan. 

2.3.2 Sensor Ultrasonik 

 Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang cara kerjanya berdasarkan 

prinsip pantulan gelombang suara. Sensor ini akan membangkitkan gelombang 

ultrasonik dengan sebuah alat yang disebut piezoelektrik. Gelombang tersebut 

akan merambat dan menumbuk suatu objek. Setelah menumbuk, gelombang 

ultrasonic akan ditangkap kembali dan menghasilkan perbedaan waktu. Perbedaan 

waktu tersebut berbanding lurus dengan jarak objek yang memantulkannya  

(Iwan, 2009). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Sensor ultrasonik 
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Seperti yang terlihat pada Gambar 2.3, terdapat 4 pin atau kaki-kaki. 

Berikut penjelasannya: 

1. Pin Trig (Trigger) berfungsi sebagai pin untuk membangkitkan 

gelombang ultrasonik. Dengan memberikan logika high dan low pada 

pin ini secara bergantian, maka gelombang ultrasonik akan 

dipancarkan.  

2. Pin Echo berfungsi untuk menangkap gelombang ultrasonik. Selama 

gelombang ini masih merambat atau belum diterima, maka pin Echo 

akan berlogika low.  Pin ini akan berlogika high setelah menerima 

gelombang ultrasonik.  

3. Pin Vcc berfungsi sebagai pin penghubung ke sumber tegangan +5 

Vdc. Dapat juga langsung disambungkan atau dihubungkan ke pin 5V 

arduino UNO. 

4. Pin Gnd (Ground) berfungsi sebagai pin penghubung ke ground 

sumber tegangan. Dapat juga langsung disambungkan atau 

dihubungkan ke pin GND yang terdapat di arduino UNO. 

Cara kerja sensor ultrasonik ditunjukkan pada Gambar 2.4. Gelombang 

ultrasonik dipancarkan oleh pemancar gelombang ultrasonik. Gelombang tersebut 

akan menumbuk objek dan kembali ke penerima gelombang ultrasonik. 
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Gambar 2.4 Cara kerja sensor ultrasonik 

Timing diagram (diagram waktu) dari sensor ultrasonik ditunjukkan pada 

Gambar 2.5.  Timing diagram adalah salah satu jenis diagram Unified Modeling 

Language (UML) dimana fokusnya ke waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Diagram pewaktuan sensor ultrasonik 
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Gambar 2.6 Diagram waktu pin trig 

Pin Trig berfungsi sebagai pembangkit atau pemicu (trigger). Seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.6 pin ini diberi sinyal high kemudian diberi sinyal low. 

Saat mendapat trigger, gelombang ultrasonik akan dipancarkan oleh pemancar 

sebanyak 8 siklus seperti pada Gambar 2.7 dengan frekuensi 40.000 Hz. 

Kecepatan rambat gelombang ultrasonik adalah 344 m/s.  

 

 

 

Gambar 2.7 Diagram waktu gelombang ultrasonik 8 siklus 

Gambar 2.8 menunjukkan diagram waktu pin echo saat gelombang 

ultrasonik belum menumbuk suatu objek, sehingga logika pin echo adalah high.  

 

 

 

 

Gambar 2.8 Diagram waktu pin echo 

Begitu gelombang ultrasonik mengenai atau menumbuk suatu objek atau 

penghalang, gelombang tersebut akan dipantul kembali menuju ke arah sensor. 

Ketika gelombang pantulan diterima, maka pin Echo akan berlogika low secara 

otomatis. Lamanya berlogika high atau lebarnya sinyal high pin Echo berbanding 
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lurus dengan waktu merambat atau tempuh gelombang ultrasonik. Rumus 

perhitungan jarak sebagai berikut : 

S =  
344. t

2
(m) 

Keterangan: 

S = jarak antara sensor ultrasonic dengan objek atau benda pemantul 

t = selisih waktu saat gelombang ultrasonik dipancarkan sampai ditangkap 

kembali oleh sensor 

 

2.4  Modul GSM SIM900 

 Modul GSM SIM900 adalah modul Quadband GSM (Global System for 

Mobile communication) yang mampu untuk melakukan penerimaan maupun 

pengiriman data yang berbasis Short Message Service (SMS), yang juga 

memanfaatkan kartu sim seperti handphone pada umumnya. Dalam 

penggunaannya, jaringan modul GSM SIM900 juga cukup kuat karena dilengkapi 

dengan sebuah antenna. Selain itu, modul GSM SIM900 memiliki range tegangan 

Transistor-Transistor Logic (TTL) sehingga memudahkan untuk dikomunikasikan 

dengan mikrokontroler. 
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Gambar 2.9 Modul GSM SIM900 

2.4.1 Fitur Modul GSM SIM900  

Fitur modul GSM SIM900 adalah sebagai berikut : 

1. Memiliki 4 tingkat frekuensi jaringan 850/900/1800/1900MHz. 

2. Paket data GPRS kelas 10/8. 

3. Dikendalikan dengan AT commands  

4. Short message service (SMS) 

5. Saklar On-Off 

6. Arduino mendukung fungsi reset 

2.4.2 Spesifikasi Modul GSM SIM900 

Spesifikasi modul GSM SIM900 sebagai berikut : 

1. Memiliki dimensi board dengan 77,2 mm x 66 mm x 1,6 mm. 

2. Terdapat indikator pada modul ini yaitu PWR, status LED, dan net 

status LED 

3. Dapat dijalankan pada range tegangan 9 – 20 Volt yang sesuai dengan 

arduino. 

4. Menggunakan protocol UART sebagai protocol komunikasi. 
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2.5  Sensor Kelembaban Tanah 

2.5.1 Hujan  

 Hujan adalah suatu peristiwa presipitasi atau jatuhnya titik-titik air yang 

berasal dari atmosfer ke permukaan bumi yang juga merupakan siklus air di planet 

bumi seperti yang terlihat pada Gambar 2.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Siklus hujan 

 Kelembaban tanah adalah air yang terkandung pada permukaan tanah tak 

jenuh dari bumi, yang bisa berasal dari hujan (siklus air) atau berasal dari daya 

tarik kapiler. 

2.5.2 Sensor Kelembaban Tanah 

 Seperti namanya, sensor ini berfungsi untuk mengukur kelembaban tanah. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 2.8, sensor ini perpaduan antara YL 39 (modul 

pengkondisi sinyal) dan YL 69 (probe sensor). 
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Gambar 2.11 Sensor Kelembaban Tanah 

 Sensor kelembaban tanah memiliki 4 pin atau kaki-kaki, yakni 

1. Pin Vcc dengan tegangan masukan antara 3,3 V – 5 V. 

2. Pin Gnd untuk koneksi ground. Bias juga dihubungkan ke pin GND 

mikrokontroler. 

3. Pin AO berfungsi untuk keluaran analog. 

4. Pin DO berfungsi untuk keluaran digital. 

 Cara kerja sensor kelembaban tanah adalah sebagai berikut, probe 

ditancapkan ke dalam tanah yang akan diukur kelembabannya. Probe tersebut 

dialiri listrik yang nantinya akan melewati tanah. Semakin banyak kandungan air 

pada tanah, maka akan semakin mudah listrik dihantarkan. Hal ini dikarenakan 

nilai resistensi tanah kecil. Begitu juga sebaliknya, saat tanah memiliki kandungan 

air yang sedikit maka listrik akan sulit dihantarkan karena nilai resistensinya 

besar. 


