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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bencana banjir yang datang secera tiba – tiba sering kali tidak 

diketahui / terpantau oleh petugas dan masyarakat disekitar wilayah 

surakarta. Banjir dapat terjadi akibat volume air yang berada di sungai  

melebihi badan sungai. Banyak dampak yang ditimbulkan oleh banjir, tidak  

hanya  kerugian  secara  material,  banjir  juga  dapat  menimbulkan korban 

jiwa. Dampak dari banjir  dapat  dikurangi  jika  masyarakat lebih  siap 

dalam menghadapi datangnya banjir tersebut. Salah satu cara adalah dengan 

menyebarkan informasi level ketinggian air sungai secara cepat ke petugas 

dan masyarakat. 

Perkembangan teknologi yang sangat cepat membawa pengaruh yang 

sangat besar terhadap manusia, dimana salah satu teknologi yang 

berkembanga sangat cepat adalah komputer. Dengan adanya teknologi  

komputer ini hampir semua masalah di bidang bisnis, hiburan, pendidikan 

dapat teratasi oleh komputer begitu juga dalam bidang industri. Dimana 

kebutuhan pengolahan data dapat menghasilkan informasi secara cepat dan 

tepat dan akurat dalam pemantauan monitoring level air dengan notifikasi 

berupa SMS dengan kode aman, siaga dan waspada yang dikirimkan 

kemasyarakat dan BPBD maupun team relawan yang sangat diperlukan. 

Sistem monitoring pada saat ini sudah semakin maju seiring dengan 

berkembangnya teknologi. Salah satunya penggunaan mikrokontroller yang 

semakin pesat untuk pengaplikasianya dalam memonitoring. Sistem 
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pemantau tersebut dilakukan bertujuan untuk dapat mengawasi segala 

aktifitas atau kegiatan yang terjadi pada suatu ruangan atau daerah tertentu 

yang dianggap penting dijaga keamanannya. 

Sistem keamanan dan pemantuan banjir khususnya wilayah surakarta 

masih minim dan kurang pengoperasian yang dapat mengakibatkan 

kebanjiran pada daerah tertentu akibat banyaknya air pada saat curah hujan 

yang sangat lebat. Hal ini perlu diperhatikan untuk sistem keamanan pada 

peringatan banjir diwilayah surakarta supaya dapat bekerja dengan efisien. 

Hal itu dapat terjadi karena efek cuaca mendung yang terus menerus yang 

mengakibatkan derasnya hujan. Air pada aliran sungai bengawan solo cepat 

penuh dan tidak diketahui oleh petugas atau warga sekitarnya. Dengan 

adanya alat ini sangat berfungsi untuk sistem memonitoring level air dengan 

menampilkan grafik ketinggian air pada PC dan SMS. Jadi kita dapat 

memantau ketinggian air pada saat posisi level berapa tingginya air dan 

diinformasikan kewarga sekitar. 

Untuk mengatasi masalah tersebut agar lebih mudah dan efisien dalam 

melakukan pemantuan air di aliran bengawan solo surakarta membuat 

sebuah modul Sistem Monitoring Level Air Di Daerah Aliran Sungai 

Bengawan Solo Surakarta bebasis mikrokontroler yang di informasikan ke 

team Evakuasi, Relawan, Basarnas dan BPBD dan juga pimpinan warga 

sekitar secara cepat, dalam melakukan pemantauan, untuk status jurug 

dengan kode lambang hijau aman 82,73Mtr, kuning siaga 83,73Mtr dan 

merah waspada 84,73Mtr. 
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Berdasarkan uraian diatas penulis merancang dan melakukan 

penelitian dan membuat alat yaitu “Sistem Monitoring Level Air Di Daerah 

Aliran Sungai Bengawan Solo Surakarata Berbasis Mikrokontroller.  

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang alat untuk memonitoring ketinggian air pada 

sungai bengawan solo surakarta menggunakan mikrokontroler dan sensor 

ultrasonik. 

 

1.3. Batasan Masalah 

a. Sistem perancangan monitoring jarak jauh ketinggian air di aliran 

sungai bengawan solo surakarta menggunakan sistem komunikasi 

dengan mikrokontroler. 

b. Mikrokontroller yang digunakan adalah mikrokrontroller jenis Adruino 

ATMega. 

c. Sensor pendeteksi ketinggian air pada aliran sungai bengawan solo 

surakarta menggunakan sensor ultrasonik / sensor jarak. 

d. Skema / rangkaian alat mikrokontroller dengan sensor ultrasonik.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Merancang alat untuk mengukur ketinggian air pada sungai aliran 

bengawan solo surakarta. 

2. Sebagai syarat kelulusan untuk mencapai jenjang strata 1 ( S-1 ) di 

STMIK Sinar Nusantara Surakarta pada Program Studi Teknik 

Informatika. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini nantinya diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi 

Peneliti sendiri namun juga dapat bermanfaat bagi Instansi yang 

bersangkutan dalam penelitian maupun bagi Pembaca, adapaun manfaat – 

manfaat tersebut antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

a. Peneliti dapat memahami sistem monitoring level air pada sungai 

aliran bengawan solo surakarta berbasis PC dan SMS. 

b. Untuk mengetahui prinsip kerja dan memahami cara 

pengaplikasian sensor ultrasonik dalam mendeteksi level 

ketinggian air pada sungai aliran bengawan solo surakarta.  

c. Merancang alat yang berfungsi dalam sistem pengamanan level 

ketinggian air pada sungai aliran bengawan solo surakarta dan 

mengetahui penggunaan mikrokontroler. 

2. Bagi Instansi 

a. Monitoring dengan menggunakan sensor ultrasonik dengan 

menghasilkan output grafik dan sms mampu menginformasikan 

keadaan ketinggian air disungai yang lebih baik. 

b. Dengan adanya alat ini akan sangat berguna bagi pekerja dan 

warga sekitar supaya pada saat datangannya hujan dan air mulai 

naik kelevel tinggi, alat ini segera berfungsi dan menginformasikan 

keadaan setempat. 

 

3. Bagi Pembaca 
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a. Sebagai tambahan referensi dan juga menambah wawasan dalam 

bidang monitoring khususnya dengan menggunakan sensor 

ultrasonik dan mikrokontroller. 

b. Sebagai bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

alat yang sudah ada di area dan yang sudah berjalan. 

 

1.6. Kerangka Pikir 

Pada tahap ini akan menjelaskan sasaran dari penelitian yang akan 

dilakukan dengan cara membuat kerangka pikir yang mendasar pada 

rumusan masalah yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Berikut ini 

adalah gambaran kerang pikir yang direncanakan ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir 
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Gambar 1.2 Skema alat mikrokontroller 

 

 

Gambar 1.3. Skema grafik 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ang dijadikan dasar penulisan dalam 

penyusunan skripsi adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori – teori tentang perancangan alat – 

alat dan dapat menunjang pada acuan daftar pustaka yang menjadi 

landasan dalam penelitian yang dilakukan.  

BAB III :  METODE PENILITIAN 

Bab ini berisikan cara bagaimana penelitian dilakukan, pada bab 

ini dijelaskan lebih mengenai langkah – langkah penelitian, jenis 

data yang digunakan, metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, dan alat yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : TINJAUAN UMUM PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang tinjauan Kantor Dinas Balai Bengawan 

Solo khususnya yang menangani Sistem monitoring Level air Di 

Daerah Bengawan Solo Surakarta. 

BAB V : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang bagaimana cara melakukan monitoring 

dengan menggunakan mikrokontroller dan sensor. 
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BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai laporan 

skripsi yang disusun. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


