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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1. Metodologi Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tugas akhir ini, maka penulis 

melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: 

1. Studi literatur menggunakan beberapa sumber informasi dari buku dan

jurnal maupun media elektronik seperti internet.

2. Implementasi sistem dengan hardware serta melakukan instalasi software.

3. Melakukan pengujian hardware dan software.

4. Mengambil data dan menganalisis dari sistem yang telah diuji.

5. Mengambil kesimpulan hasil penelitian dari analisis data yang diperoleh

dari pengujian sistem.

3.2. Tahap Penelitian 

Pada tahap penelitian ini akan dilakukan beberapa hipotesis awal untuk 

sistem yang akan dibuat agar sesuai dengan yang diharapkan. Adapun beberapa 

tahapan yang akan diteliti dalam membuat sistem FWS ini diantaranya sebagai 

berikut. 

1. Studi literatur dan survei lokasi.

Untuk memahami kondisi geografis dan geologis di lokasi yang akan

dipasang sistem FWS, seperti pengukuran kedalaman sungai,intensitas

hujan, dan tekstur tanah).
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2. Perancangan dan pemasangan alat. 

Pemilihan titik lokasi yang tepat untuk memasang detektor (sensor), 

pemilihan sensor, membuat rancangan mekanik dan hardware, serta 

menggambarkan konfigurasi pada hardware. 

 

3. Pengoperasian alat 

Mengkoneksikan (menghubungkan) keluaran dari hardware menuju serial 

monitor dan ponsel. Termasuk juga pemilihan SIM card dengan kualitas 

terbaik, sehingga pengiriman data berjalan lancar. 

 

4. Membentuk kelompok masyarakat tanggap bencana. 

Dengan adanya masyarakat yang tanggap bencana ini dapat mengurangi 

dampak yang ditimbulkan sebelum dan sesudah bencana 

 

3.3. Perancangan Sistem 

3.3.1. Perancangan Hardware 

Pada tahap ini dilakukan perancangan hardware FWS berbasis SMS. 

Perancangan ini berdasarkan data hasil penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Sistem ini memiliki data masukan berupa keluaran hardware dan 

dua keluaran yang diharapkan (keluaran hardware dan tingkat kewaspadaan). 

Berikut beberapa tahapannya digambarkan dalam diagram blok dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram blok perancangan hardware FWS 

INPUT PROSES OUTPUT 

Sensor

Ketinggian Air 

SMS terkirim 1

Jarak :  CM

Status :  (AMAN, SIAGA, WASPADA, AWAS)

Modul GSM/

GPRS SIM900 1

Mikrokontroler

Arduino Uno 1

Monitor 1

Jarak :  CM

Status :  (AMAN, SIAGA, WASPADA, AWAS)

Sensor

Aliran Air 

SMS terkirim 2

Debit :  L/min

Status :  (RENDAH, NORMAL, TINGGI, SANGAT TINGGI)

Modul GSM/

GPRS SIM900 2

Mikrokontroler

Arduino Uno 2

Monitor 2

Debit :  L/min

Status :  (RENDAH, NORMAL, TINGGI, SANGAT TINGGI)
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Dari diagram blok diatas dapat diketahui bahwa masukan sistem berupa 

sensor. Ada 2 sensor yang digunakan yaitu sensor ketinggian air (menggunakan 

sensor ultrasonik HY-SRF05 dengan jangkauan jarak hingga 4,5 meter) dan 

sensor kecepatan aliran air (menggunakan sensor FS300A dengan jangkauan 

hingga 60 liter/detik). 

Selanjutnya sensor akan mengirimkan data yang akan diproses didalam 

mikrokontroler yang dalam hal ini menggunakan arduino. Data yang telah 

diproses, akan diteruskan menuju modul GSM. Modul GSM yang digunakan 

adalah GSM/GPRS SIM900 yang mempunyai fitur ganda yaitu, fitur pengiriman 

data berupa pesan singkat (SMS) dan pengiriman data berupa DTMF. 

 

3.3.2. Perancangan Software 

Pada tahap ini dilakukan perancangan software FWS berbasis SMS. 

Perancangan ini berdasarkan data hasil penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Perancangan ini bertujuan agar hardware dapat bekerja seperti yang 

diharapkan. Sistem ini memberikan data masukan dari sensor yang selanjutnya 

akan diolah dan diproses untuk mendapatkan hasil keluaran yang akurat serta 

memberikan batas dari setiap level kewaspadaan. Ada 4 kondisi dari masing-

masing sensor. Kondisi ini akan ditampilkan dalam serial monitor dan dikirimkan 

melalui SMS. Berikut beberapa tahapannya digambarkan dalam diagram alir 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Perancangan Software FWS 

 

3.4. Perancangan Mekanik 

3.4.1. Pengukur Ketinggian Air 

Mekanik sensor ketinggian air dibuat dari kotak akrilik berdimensi panjang 

6 sentimeter, lebar 5 sentimeter, dan tinggi 2,5 sentimeter. Kotak ini untuk 

melindungi sensor agar tidak terkena air hujan. Selanjutnya,  dipasangkan pada 

pipa PVC sepanjang 8 sentimeter agar memudahkan untuk pemasangan pada tiang 

penyangga yang terbuat dari pipa PVC setinggi 3 meter. Pemilihan pipa PVC ini 

karena bahannya kuat dan anti karat. Juga tahan panas dan hujan. Mekanik sensor 

ketinggian air dapat dilihat pada gambar 3.3 dibawah ini. 
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Gambar 3.3 Rancangan Mekanik Pengukur Ketinggian Air 

 

3.4.2. Pengukur Kecepatan Aliran Air 

Mekanik sensor pengukur kecepatan aliran dibuat dari bekas botol air 

mineral dengan lubang berdiameter 8 sentimeter. Tabung ini bertujuan untuk 

memberikan masukan air yang lebih maksimal dengan cakupan yang lebih luas. 

Selanjutnya, tabung keluaran dibuat pipa PVC berdiameter 2,5 sentimeter sesuai 

dengan diameter sensor. Pada bagian atas sensor dipasangkan pada pipa PVC 

sepanjang 12 sentimeter agar memudahkan untuk pemasangan pada tiang 

penyangga yang terbuat dari pipa PVC sepanjang 1 meter dan setinggi 1 meter. 

Karena pada prinsipnya sensor akan dimasukkan kedalam air. Mekanik sensor 

kecepatan aliran air dapat dilihat pada gambar 3.4 dibawah ini. 
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Gambar 3.4 Perancangan Mekanik Pengukur Aliran Air 

 

3.5. Tahap Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian hardware FWS. Pengujian hardware ini 

bertujuan untuk mengurangi adanya kegagalan atau error hasil keluaran dari 

hardware FFWS. Ada 2 tahap pengujian diantaranya sebagai berikut. 

 

1. Pengujian hardware pada serial monitor arduino. 

Pada tahap ini, hardware yang telah dirancang, masing-masing akan 

dijalankan dan diuji secara bergantian. Selanjutnya, hasil keluarannya akan 

langsung ditampilkan pada serial monitor arduino. Pengujian pada tahap ini 

bertujuan untuk mengetahui secara langsung hasil keluaran dari hardware 

sehingga kegagalan atau error dapat dikurangi. Hasil keluaran pada tahap ini akan 

menampilkan angka besaran sesuai pembacaan sensor dan juga menampilkan 

beberapa parameter tingkat kewaspadaan. Selain itu, tampilan keluaran hardware 

pada serial monitor ini juga menjadi data acuan pesan yang akan dikirimkan 

melalui SMS.  
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2. Pengujian hardware dengan mengirimkan data melalui SMS. 

Pada tahap ini, hardware yang telah diuji dan dan ditampilkan pada serial 

monitor arduino akan dikirimkan melalui SMS. Dalam hal ini perlu adanya modul 

GSM. Modul GSM digunakan sebagai pengirim data dari mikrokontroler menuju 

ponsel. Selanjutnya, data yang berupa parameter tingkat kewaspadaan akan 

dikirimkan dan diterima sesuai dengan pembacaan masing-masing sensor. 

 

3.6. Pembacaan Sensor 

3.6.1. Pembacaan Sensor Ultrasonik tipe HY-SRF05 

Sensor ultrasonik tipe HY-SRF05 merupakan sensor ultrasonik yang 

memiliki frekuensi sekitar 40 kHz dan rentang pengukuran jarak hingga 450 

sentimeter atau sekitar 4 meter. Selanjutnya sensor akan dipasang pada ketinggian 

4,5 meter dari dasar sungai.  

Prinsip kerjanya sangat mudah, sensor ini akan mengirimkan sinyal-sinyal 

pemicu. Setelah sinyal pemicu dikirimkan dan diterima oleh benda yang ada 

didepannya, maka sinyal tersebut akan dipantulkan kembali ke modul HY-SRF05. 

Kemudian rentang waktu yang terjadi antara sinyal yang dikirim dan sinyal pantul 

akan dikonversikan menjadi pengukuran jarak. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Skematik alat pengukur ketinggian air 

Skema dari perancangan sistem ini akan diuji secara bertahap untuk 

memastikan bahwa sensor akan berfungsi sesuai dengan fungsi kerjanya. Dalam 

mengimplemantasikannya, letak dari sensor berada diatas daerah aliran sungai 

(DAS) untuk mengurangi terjadinya kesalahan pengukuran. Sehingga sensor 
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mampu memberikan data yang lebih akurat untuk selanjutnya dikirimkan melalui 

SMS. 

 

3.6.2. Pembacaan Sensor Kecepatan Air tipe FS300A 

Sensor kecepatan aliran air pada dasarnya adalah sensor yang 

memanfaatkan prinsip hall effect. Hall effect dirancang untuk mendeteksi adanya 

objek magnetis dengan perubahan posisi suatu benda. Perubahan medan magnet 

yang terus menerus menyebabkan timbulnya pulsa yang kemudian memiliki 

frekuensi yang dapat di kalibrasikan sesuai dengan keperluan. Tegangan keluaran 

yang dari sensor hall effect tergantung kepada kerapatan flux magnet, jenis dan 

dimensi material yang digunakan, perbandingan arah antara jenis senyawa hall 

effect dan arah dari flux dan kerapatan magnet, arah dari arus yang melalui sensor 

dan sudut antara senyawa yang diukur dan flux magnet. Keluaran dari sensor ini 

merupakan pulsa digital yang dapat diolah oleh mikrokontroler menjadi satuan air 

Prinsip kerjanya, perangkat sensor terdapat turbin kecil yang berputar sesuai 

dengan jumlah air yang melalui sensor. Pada turbin terdapat magnet yang 

mengubah polaritas tegangan keluaran sensor. Dengan begitu sensor memiliki 

keluaran berupa pulsa listrik. Sensor aliran air bekerja pada tegangan 5V-18V, 

dengan jangkauan debit air 1-60 L/menit.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Skematik alat pengukur kecepatan air 
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Skema dari perancangan sistem ini akan diuji secara bertahap untuk 

memastikan bahwa sensor akan berfungsi sesuai dengan fungsi kerjanya. Dalam 

mengimplemantasikannya, letak dari sensor berada didalam aliran sungai (DAS) 

untuk mengurangi terjadinya kesalahan pengukuran. Sehingga sensor mampu 

memberikan data yang lebih akurat untuk selanjutnya dikirimkan melalui SMS. 

3.7. Skema Rangkaian 

3.7.1. Skema Rangkaian sensor ultrasonik menggunakan Arduino dan GSM 

Shield. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Rangkaian sensor ultrasonik 

Pada modul arduino terdapat serial I/O dan dan beberapa pin dan port yang 

berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Konfigurasikan pin 12 dan 13 pada 

arduino sebagai input yang terhubung pada echo dan trigger pada sensor 

ultrasonik. Kemudian konfigurasikan 5V DC pada arduino terhubung pada Vcc 

pada sensor ultrasonik dan 5V DC pada modul GSM. Selanjutnya, konfigurasikan 

pin 6 dan 7 pada arduino sebagai output dan terhung pada Tx dan Rx pada modul 

GSM. Sedangkan pin 9 pada modul GSM berfungsi sebagai power up dan 

dikoneksikan pada pin 9 arduino. Konfigurasikan pin ground (Gnd)  pada arduino 

terhubung pada ground (Gnd) pada sensor dan modul GSM. 
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3.7.2. Skema Rangkaian sensor aliran air menggunakan Arduino dan GSM 

Shield. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Rangkaian sensor aliran air 

Pada modul arduino terdapat serial I/O dan dan beberapa pin dan port yang 

berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Konfigurasikan pin 12 pada arduino 

sebagai input yang terhubung signal pada sensor aliran air. Kemudian 

konfigurasikan 5V DC pada arduino terhubung pada Vcc pada sensor aliran air 

dan 5V DC pada modul GSM. Selanjutnya, konfigurasikan pin 6 dan 7 pada 

arduino sebagai output dan terhung pada Tx dan Rx pada modul GSM. Sedangkan 

pin 9 pada modul GSM berfungsi sebagai power up dan dikoneksikan pada pin 9 

arduino. Konfigurasikan pin ground (Gnd)  pada arduino terhubung pada ground 

(Gnd) pada sensor dan modul GSM  

 

3.8. Rangkaian 

3.8.1. Rangkaian Sensor Ketinggian Air 

Mekanik sensor ketinggian air dibuat dari kotak akrilik berdimensi panjang 

6 sentimeter, lebar 5 sentimeter, dan tinggi 2,5 sentimeter. Kotak ini untuk 

melindungi sensor agar tidak terkena air hujan. Selanjutnya,  dipasangkan pada 

pipa PVC sepanjang 8 sentimeter agar memudahkan untuk pemasangan pada tiang 
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penyangga yang terbuat dari pipa PVC setinggi 3 meter. Pemilihan pipa PVC ini 

karena bahannya kuat dan anti karat. Juga tahan panas dan hujan. Mekanik sensor 

ketinggian air dapat dilihat pada gambar 3.10 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Rangkaian pengukur ketinggian air 

 

3.8.2. Rangkaian Sensor Aliran Air 

Mekanik sensor pengukur kecepatan aliran dibuat dari bekas botol air 

mineral dengan lubang berdiameter 8 sentimeter. Tabung ini bertujuan untuk 

memberikan masukan air yang lebih maksimal dengan cakupan yang lebih luas. 

Selanjutnya, tabung keluaran dibuat pipa PVC berdiameter 2,5 sentimeter sesuai 

dengan diameter sensor. Pada bagian atas sensor dipasangkan pada pipa PVC 

sepanjang 12 sentimeter agar memudahkan untuk pemasangan pada tiang 

penyangga yang terbuat dari pipa PVC sepanjang 1 meter dan setinggi 1 meter. 

Karena pada prinsipnya sensor akan dimasukkan kedalam air. Mekanik sensor 

kecepatan aliran air dapat dilihat pada gambar 3.11 dibawah ini. 
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Gambar 3.10 Rangkaian pengukur kecepatan aliran air 

 

3.9. Software Arduino  

Pada dasarnya, tujuan dari perancangan software ialah untuk mempermudah 

proses realisasi pembuatan alat serta program sesuai yang diharapkan. Adapun 

tahapan perancangan software dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 Sistem software pada mikrokontroler arduino yang dimaksud ialah Arduino 

Ide yang merupakan software untuk menuliskan listing program arduino, 

sehingga sistem arduino yang dibuat dapat bekerja sesuai yang diharapkan. 

 Perancangan software untuk arduino menggunakan bahasa pemrograman C 

yang dimana listing programnya dapat di compile dan di upload langsung ke 

dalam arduino dengan Arduino Ide, adapun tampilan jendela Arduino Ide 

pada saat listing program seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.11 Tampilan jendela ide arduino 


