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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, salah satu elemen penting untuk 

menunjang kehidupan masyarakat yaitu sungai. Dari waktu ke waktu sungai 

akan mengalami evolusi yaitu sudah tidak bisa memperankan fungsinya 

kembali karena adanya hubungan antara air dan permukaan dasar sungai [1]. 

Banyaknya penumpukan sedimen pada dasar sungai adalah salah satu 

penyebab terjadinya bencana banjir, karena sungai sudah tidak bisa 

menampung debit air yang cukup besar lagi. Maka dari itu, sangatlah 

dibutuhkan teknologi atau perangkat sensor yang dapat mendeteksi sedimen 

pada sungai, salah satu teknologi yang dapat mendeteksi jarak antara sensor 

dengan permukaan benda padat dan dapat mengetahui tinggi dan rendahnya 

suatu sedimen adalah sensor Sonar. 

Sonar (Sound Navigation and Rangging) adalah teknik penjalaran suara 

di dalam air untuk mengetahui kondisi di dalam air dan untuk mendeteksi kapal 

lainya [2]. Frekuensi yang digunakan oleh sonar berada pada daerah ultrasonik, 

yaitu diatas 20KHz. Karena frekuensi diatas 20KHz tidak dapat terdengar oleh 

telinga dan karena difraksi yang semakin kecil sehingga gelombang tidak dapat 

menyebar. Maka dari itu sensor sonar sangat bagus untuk mendeteksian kontur 

dasar sungai. 

Sudah banyak cara yang dilakukan untuk mengetahui keadaan 

permukaan dasar sungai, antara lain yang dilakukan Vidia Susilo [3], ialah 

mengukur kedalaman kolam dengan menggunakan sensor Sonar MB7060. 

Sistem ini masih menggunakan cara manual yaitu pengukurannya dilakukan 

dalam beberapa titik dikolam yang berukuran 36x20 meter dengan kedalaman 

120 cm sampai 5 m. Sistem ini berkomunikasi dengan 2 arduino yang cara 

berkomunikasinya dengan cara Wireless. Sensor sonar membaca kontur bentuk 

pada dasar kolam. Tidak bisa merata pengukurannya karena hanya dibatasi 

beberapa titik saja. 
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Selain itu pemetaan menggunakan sensor ultrasonik yang dilakukan 

Muliawan [1], sistem ini memanfaatkan rel buatan sebagai wahana pendeteksi 

ke aliran sungai dengan menggunakan sensor ultrasonik. Pada sistem tersebut 

terdapat 3 buah sensor yang dipasang secara seri dan dihubungkan ke arduino 

dan selanjutnya sensor tersebut akan digerakkan dengan motor steper yang 

terpasang di rel, sejatinya cara kerja sistem ini adalah seperti printer yaitu 

berjalan dan balik ke arah yang sama. Akan tetapi dalam proses pembacaan 

data, ultrasonik hanya dapat membaca dalam satu proses yaitu bolak-baliknya 

suatu motor stepper dan jika akan mencari titik poin lagi maka alat tersebut 

akan diangkat secara manual. 

Berdasarkan pada sistem-sistem sebelumnya, maka dibuatlah sistem 

navigasi menggunakan Unmanned Surface Vehicle (USV) yaitu suatu wahana 

tanpa awak dipermukaan air yang akan berjalan tanpa pilot dengan 

memanfaatkan Boat atau perahu dan modul APM 2.6 yaitu ArduPilot, sistem 

ini dilengkapi dengan GPS(Global Positioning System) yang nantinya akan 

menjadi pengendali ke titik-titk Waypoint yang diinginkan. Selanjutnya Boat 

akan membawa sensor Sonar MB7060 mengelilingi sungai agar mendapatkan 

data kedalaman dan kondisi dasar sungai secara menyeluruh dan lengkap, data 

tersebut berupa tinggi rendahnya suatu sedimen pada sungai yang akan 

dideteksi oleh sensor Sonar MB7060 dan selanjutnya data tersebut akan 

disimpan di Memory Micro SD Card dan nantinya data tersebut akan 

dimasukan Aplikasi Surfer 13 agar mendapatkan hasil gambar 3D.  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Adapun Rumusan Masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengendalikan Boat ke titik Waypoint yang diinginkan? 

2. Bagaimana cara membaca tinggi dan rendahnya sedimen? 

3. Bagaimana menyimpan data ke dalam memory Micro SD? 

4. Bagaimana mengelola data di Surfer 13? 

5. Bagaimana menghasilkan data tinggi dan rendahnya sedimen dalam 

bentuk gambar 3D? 
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1.3 BATASAN MASALAH 

Adapun Batasan Masalah pada Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

1. Dalam percobaan Boat akan dijalankan dalam 4 titik yang berbentuk 

persegi. 

2. Ada 2 tahapan percobaan pengujian, yaitu : di Kolam dan di Danau 

Kampus III UMM. 

3. Dalam pengujian kedalaman air maksimal 5 meter. 

4. Controller menggunakan ArduPilot APM 2.6. 

5. Pengendali otomatis Boat menggunakan Module GPS+Compas. 

6. Pengukuran ketinggian sedimen menggunakan sensor Sonar MB7060. 

7. Controller sensor Sonar MB7060 dan Module SD Card menggunakan 

Arduino Mega. 

8. Media penyimpanan data menggunakan SD Card Modul 

9. Program Menggunakan Mission Planner sebagai Navigasi. 

10. Pemrosesan data menggunakan Surfer 13. 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun Tujuan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengendalikan  Boat ke titik Waypoint yang diinginkan. 

2. Membaca tinggi dan rendahnya sedimen. 

3. Menyimpan data ke dalam memory SD Card.  

4. Mengelola data di Surfer 13. 

5. Menghasilkan data tinggi dan rendahnya sedimen dalam bentuk gambar 

3D. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun Manfaat Penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi desain untuk pendeteksian 

sedimen pada sungai maupun danau. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terhadapt warga 

bahwasanya terdapat sedimen yang mengakibatkan banjir. 
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3. Penelitian ini diharapkan mampu memotivasi penelitian selanjutnya untuk 

melakukan optimasi kapal USV pendetksi sedimen sungai atau danau, untuk 

memaksimalkan kontur 3D secara nyata. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Adapun Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut : 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bagian ini membahas tentang latar belakang suatu masalah yang 

diteliti, termasuk tentang batasan masalah, kontribusi penelitian, perumusan 

masalah dan sistematika penulisan.  

 

2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini dijabarkan tentang landasan teori dasar yang berkaitan 

dengan tema permasalahan utama dan mengacu pada jurnal dan buku 

referensi.  

 

3. BAB 3 PERANCANGAN SISTEM 

Perancangan Sistem membahas tentang perancangan komponen, kalibrasi 

dan rancangan penerbangan perahu. Pada bab ini juga dibahas tentang 

tahapan-tahapan pengujian yang dilakukan. 

 

4. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dan akan 

dibahas pada bab ini. Setiap hasil pendeteksian akan ditampilkan dalam 

bentuk gambar dan tabel. 

 

5. BAB 5 PENUTUP 

Penutup akan membahas tentang kesimpulan yang elah dilakukan dan pada 

bab ini juga berisikan tentang saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 


