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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM 

Pada bab ini diuraikan bagaimana rancangan dan proses pengembangan 

sistem peringatan dini tanah longsor. 

Sensor 

Pergeseran 

tanah

Sensor 

Kelembaban 

tanah

Stakeholder Masyarakat

Gambar 3.1 Diagram Blok Keseluruhan Sistem 

Prinsip kerja dari Gambar 3.1 adalah sensor pergeseran tanah dan sensor 

kelembaban tanah sebagai data input. Data hasil pembacaan kedua sensor akan 

dikirimkan ke stakeholder melalui SMS. Stakeholder akan menganalisis data 

tersebut. Hasil analisis akan berupa tingkat kewaspadaan bencana tanah longsor. 

Kemudian data tersebut akan ditampilkan di website dan android agar user 

(masyarakat) dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah.  

3.1 Perancangan Hardware 

3.1.1 Sensor Pergeseran Tanah 

Pada pembuatan sistem peringatan dini tanah longsor, diperlukan 

rangkaian hardware yang ditunjukan pada Gambar 3.1 - 3.2 
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Gambar 3.1 Rangkaian Hardware Sensor Pergeseran Tanah 

 Prinsip kerja dari Gambar 3.1 di atas adalah PIN 5V arduino UNO 

diparalelkan ke PIN Vcc sensor ultrasonik dan PIN 5V modul GSM SIM900. PIN 

GND arduino UNO yang masing-masing terhubung ke PIN GND sensor 

ultrasonik dan PIN GND modul GSM SIM900 sehingga tercipta rangkaian 

tertutup. PIN 6 arduino UNO terhubung ke PIN Tx modul GSM SIM900. PIN 7 

arduino UNO terhubung ke PIN Rx modul GSM SIM900. Kedua hubungan 

tersebut bertujuan agar arduino UNO dapat memerintahkan modul GSM SIM900 

mengirim SMS. PIN 12 arduino UNO terhubung ke PIN Echo sensor ultrasonik. 

PIN 13 arduino UNO terhubung ke PIN Trig sensor ultrasonik. Kedua hubungan 

tersebut bertujuan agar arduino UNO dapat membaca hasil pengukuran sensor 

ultrasonik. Sensor ultrasonik mengukur jarak menggunakan gelombang 

ultrasonik. Modul GSM SIM900 akan mengirimkan SMS saat memenuhi kriteria 

yang sudah ditetapkan ke stakeholder.  
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3.1.2 Sensor Kelembaban Tanah 

 

Gambar 3.2 Rangkaian Hardware Sensor Kelembaban Tanah 

Prinsip kerja dari Gambar 3.2 di atas adalah PIN 8 arduino UNO 

terhubung ke PIN Vcc sensor kelembaban tanah. Hubungan ini bertujuan agar 

probe sensor kelembaban tanah tidak cepat rusak saat tanah dalam keadaan 

dominan lembab. PIN GND arduino UNO terhubung ke PIN GND sensor 

kelembaban tanah sehingga tercipta rangkaian tertutup. PIN A0 arduino UNO 

terhubung ke PIN AO sensor kelembaban tanah. Hubungan ini berfungsi agar 

arduino UNO dapat membaca hasil pengukuran sensor kelembaban tanah. PIN 6 

arduino UNO terhubung ke PIN Tx modul GSM SIM900. PIN 7 arduino UNO 

terhubung ke PIN Rx modul GSM SIM900. Kedua hubungan tersebut bertujuan 

agar arduino UNO dapat memerintahkan modul GSM SIM900 mengirim SMS. 

Terdapat empat macam SMS dengan konten tentang tingkatan kewaspadaan, yaitu 

aman, siaga, waspada, dan awas. 
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3.1.3 Perancangan Sensor Pergeseran Tanah 

 Sensor pergeseran tanah ini terdiri mikrokontroler Arduino UNO dan 

sensor ultrasonik. Sensor diatur untuk pembacaan dalam sentimeter. Hal ini 

dilakukan agar pembacaan sensor tidak terlalu sensitif 

 

Gambar 3.4 Rangkaian Sensor Pergeseran Tanah 

Prinsip kerja dari Gambar 3.4 diatas adalah PIN 5V arduino UNO 

memberikan 5Vdc ke sensor ultrasonik dan PIN GND arduino UNO terhubung ke 

PIN GND sensor ultrasonik sehingga tercipta rangkaian tertutup. PIN 12 arduino 

UNO terhubung ke PIN Echo sensor ultrasonik. PIN Echo sensor ultrasonik 

berfungsi sebagai penerima gelombang ultrasonik. PIN 13 arduino UNO 

terhubung ke PIN Trig sensor ultrasonik. PIN Trig sensor ultrasonik berfungsi 

sebagai pemancar gelombang ultrasonik. Ketika gelombang ultrasonik yang 

dipancarkan oleh PIN Trig menumbuk suatu benda, maka gelombang tersebut 

kembali ke sensor ultrasonik yang diterima oleh PIN echo. 
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3.1.4 Perancangan Sensor Kelembaban Tanah 

 

Gambar 3.5 Rangkaian Sensor Kelembaban Tanah 

Prinsip kerja dari Gambar 3.5 di atas adalah PIN 8 arduino UNO 

terhubung ke PIN Vcc sensor kelembaban tanah. Hubungan ini bertujuan agar 

probe sensor kelembaban tanah tidak cepat rusak saat tanah dalam keadaan 

dominan lembab. PIN GND arduino UNO terhubung ke PIN GND sensor 

kelembaban tanah sehingga tercipta rangkaian tertutup. PIN A0 arduino UNO PIN 

terhubung ke PIN A0 sensor kelembaban tanah. Hubungan ini berfungsi agar 

arduino UNO dapat membaca hasil pengukuran sensor kelembaban tanah. Ada 4 

tingkatan yang akan ditampilkan pada serial monitor yaitu aman, siaga, waspada 

dan awas 

3.1.5 Perancangan Telemetri 

  Rangkaian telemetri ini berfungsi sebagai penghubung antara 

mikrokontroler Arduino UNO dengan stakeholder. 
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Gambar 3.6 Rangkaian Telemetri 

Prinsip kerja Gambar 3.6 diatas adalah PIN 5V arduino UNO memberikan 

5 Vdc ke modul GSM SIM900 dan PIN GND arduino UNO terhubung ke PIN 

GND modul GSM SIM900 sehingga tercipta rangkaian tertutup. Tegangan kerja 

pada modul GSM SIM900 antara 4,5-6 Vdc. PIN 6 arduino UNO terhubung ke 

PIN Tx modul GSM SIM900. PIN 7 arduino UNO terhubung ke PIN Rx modul 

GSM SIM900. Kedua hubungan ini berfungsi sebagai komunikasi antara arduino 

UNO dengan modul GSM SIM900 yang nantinya dapat menerima maupun 

mengirimkan SMS seperti pada handphone. 

3.2 Tahapan Pengujian 

 Sebelum melaksanakan pengujian terhadap perancangan-perancangan 

yang telah dibuat, terlebih dahulu diperlukan langkah-langkah awal supaya 

pengujian dapat dilakukan. 
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3.2.1 Pengujian Telemetri 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara arduino UNO 

dengan modul GSM SIM900 sudah terhubung. Seperti yang diketahui jika 

arduino UNO dihubungkan dengan modul GSM SIM900 maka arduino UNO 

dapat mengirim dan menerima SMS dan juga dapat terhubung ke internet. Namun 

dalam pengujian ini hanya dilakukan pengiriman SMS. Untuk mengirimkan SMS 

dibutuhkan sim card seperti handphone pada umumnya. Hardware telemetri dapat 

dilihat pada Gambar 3.7 di bawah ini  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Pengujian Telemetri 

Pengiriman SMS ini sangat bergantung pada sinyal operator penyedia 

layanan seperti handphone pada umumnya. 

3.2.2 Pengujian Sensor Ultrasonik 

 Pengujian sensor ultrasonik ini dilakukan agar pembacaan sensor sesuai 

dengan alat ukur yaitu mistar / penggaris.  
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Gambar 3.8 Pengujian Sensor Ultrasonik 

 Cara pengujian sensor ultrasonik di atas yaitu dengan meletakkan 

penggaris dibawah sensor. Kemudian letakkan suatu benda atau penghalang di 

depan sensor agar gelombang ultrasonik yang dipancarkan dapat dipantulkan 

kembali. Geser perlahan penghalang tersebut menjauhi sensor. Hasil pembacaan 

dari sensor yang ditampilkan di serial monitor harus sama dengan jarak pada 

penggaris atau mistar. 

3.2.3 Pengujian Sensor Kelembaban Tanah 

Sensor kelembaban tanah diatur untuk melakukan mengukur kelembaban 

tanah setiap 5 detik. Terdapat dua output dari sensor ini yaitu analog dan digital. 

Dalam pengujian ini, output yang digunakan adalah analog. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui bahwa hasil pembacaan sensor berubah saat air dituangkan 

secara perlahan. Hardware sensor kelembaban tanah dapat dilihat pada Gambar 

3.9 di bawah ini. 
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Gambar 3.9 Pengujian Sensor Kelembaban Tanah 

3.2.4 Pengujian Sensor Pergeseran Tanah 

 Pengujian ini adalah penggabungan antara kedua pengujian sebelumnya 

yaitu sensor ultrasonik dan telemetri. Tujuannya agar arduino UNO mengirimkan 

SMS notifikasi dan data ke server saat suatu kondisi terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Pengujian Sensor Pergeseran Tanah 
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Tabel 3.1 Kriteria SMS untuk Sensor Pergeseran Tanah 

Pergeseran (cm) Isi SMS 

1 Siaga 

2 - 3 Waspada 

4 Awas 

 

Modul GSM SIM900 akan mengirimkan SMS untuk masing-masing 

kriteria sebanyak satu kali. Hal ini bertujuan untuk menghemat pulsa dan 

stakeholder tidak banyak menerima SMS notifikasi. 

3.2.5 Pengujian Sensor Kelembaban Tanah 

Pengujian ini adalah penggabungan antara kedua pengujian sebelumnya 

yaitu sensor kelembaban tanah dan telemetri. Tujuannya agar arduino UNO 

mengirimkan SMS notifikasi ke stakeholder saat suatu kondisi terpenuhi. 

Hardware pengujian sensor pergeseran tanah dapat dilihat pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Pengujian Sensor Kelembaban Tanah 
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Tabel 3.1 Kriteria SMS untuk Sensor Kelembaban Tanah 

kelembaban Tanah Isi SMS 

< 50 % Aman 

50% - 64% Siaga 

65% - 79% Waspada 

80% > Awas 

 

Sama seperti pada sensor pergeseran tanah, SMS notifikasi akan dikirim 

sebanyak satu kali pada masing-masing kriteria. 

 


