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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki iklim tropis. Dengan kata lain ia hanya memiliki dua 

musim yaitu, panas/kemarau dan penghujan. Pada daerah yang dilanda musim 

kemarau memiliki suhu udara yang sangat panas yang menyebabkan tumbuhan di 

sekitar mengering dan dapat memicu kebakaran. Setelah dampak dari kebakaran, 

muncul asap yang ditimbulkan oleh kebakaran. Sedangkan, pada saat musim 

penghujan, daerah yang dilanda akan mengalami hujan yang lebih sering terjadi 

dengan intensitas curah hujan tinggi. Akibatnya, aliran sungai, pembuangan air 

atau parit dapat meluap dan mengakibatkan banjir.  

Untuk di daerah Palangka Raya, Kalimantan Tengah sendiri mengalami 

bencana banjir pada tahun 2018 yang melanda pemukiman Pasar Kahayan. 

(“BMKG Perkirakan 2 Hari ke Depan Terjadi Cuaca Ekstrem di Kalteng”  

Kutipan dari Berita Online Tempo.co, 26 Februari 2019). Menurut dari berita 

tersebut, pada 26 Februari 2019 daerah Palangka Raya mengalami hujan sangat 

deras. Dalam kurun waktu dua jam, jalan komplek dan protokol terendam banjir 

dengan ketinggian antara 50-100 cm.  

Pada masa sekarang, teknologi memberikan kemudahan dalam 

mendapatkan informasi mengenai cuaca, daerah rawan bencana, dst. Untuk itu 

dapat menerapkan teknologi internet of things (IoT) untuk sistem peringatan dini 

bencana alam. Sekarang beberapa telah mengembangkan untuk IoT peringatan 

bencana kebakaran, asap, dst. 

Internet of Thing merupakan sebuah konsep dimana suatu objek yang 

memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan 

interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Data yang digunakan 

berasal dari sensor-sensor elektronika atau biasa disebut MEMS (Micro Electro 

Mechanical System). Contohnya seperti sensor ultrasonic yang digunakan untuk 

mengukur jarak suatu benda dari sensor tersebut, sensor panas untuk mendeteksi 

sumber api, dst.   
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Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan merancang “RANCANG 

BANGUN ALAT MONITORING & PERINGATAN DINI BANJIR”. Sebelumnya, 

peringatan banjir ini sudah ada yang membuatnya, hanya saja metode pengiriman 

berbeda. Penulis menggukana modul WIFI sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan SIM900. Dengan alat ini diharapkan dapat membantu masyarakat 

dalam mengatasi bencana banjir, baik kerugian materil maupun jiwa. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah ini 

adalah: 

1. Sensor apa saja yang digunakan untuk membuat alat ini? 

2. Bagaimana cara mengirimkan data/informasi ketinggian permukaan air 

dari Mikrokontroler ke server? 

3. Bagaimana membangun alat pendeteksi untuk peringatan dini banjir? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan Masalah pada penelitian ini dilakukan agar lebih terarah dan dapat 

memenuhi tujuan yang ditentukan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, ruang 

lingkup yang akan dijadikan dasar aplikasi yang dibuat yaitu : 

1. Patokan alat dalam memberikan informasi mengenai peringatan banjir 

menggunakan ketinggian permukaan air dan curah hujan. 

2. Alat diperuntukan untuk daerah kota yang memiliki sinyal WIFI 

3. Pengiriman data menggunakan WIFI modul dari NodeMCU ESP8266. 

4. Setiap unit menggunakan 1 buah sensor ultrasonic sebagai pengukur jarak 

permukaan air sungai. 

5. Sistem peringatan atau informasi yang diberikan oleh alat dikirimkan 

menggunakan e-mail dan pesan singkat atau SMS (Short Message 

Services). 

6. Pengiriman informasi dari e-mail dan SMS diperuntukan untuk Ketua RT 

(atau orang yg berwenang di daerah tersebut) dan admin. 
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7. Penggunaan level ketinggian air dari Zona Hijau, Zona Kuning, dan Zona 

Merah berdasarkan jarak permukaan air dengan bahu jalan. 

8. Alat ini berkerja hanya pada saat terjadinya kenaikan ketinggian 

permukaan air di sungai mencapai Zona Kuning hingga ke Zona Merah. 

9. Menggunakan alat Rain Gauge (Tipping Bucket) yang digunakan sebagai 

mengukur curah hujan. 

10. Menggunakan Buzzer yang berfungsi sebagai alarm di sekitar alat dengan 

skenario; Jika warga sekitar melihat alat ini dan mendengan bunyi dari 

buzzer, maka warna akan mengetahui bila permukaan air di sungai 

mengalami kenaikan. 

 

1.4 Tujuan Program 

  Tujuan dari pembuatan program aplikasi ini untuk membuat alat yang 

dapat memberikan informasi mengenai peringatan dini banjir berdasarkan 

ketinggian permukaan air dan curah hujan. 

  

1.5 Manfaat Program 

   Manfaat dari aplikasi yang dirancang yaitu : 

1. Dapat mengetahui ketinggian permukaan air sungai untuk acuan bencana 

banjir. 

2. Dapat melakukan evakuasi dini menghadapi banjir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

  

BAB I             PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II            LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari 

kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan Skripsi serta beberapa 

literature review yang berhubungan dengan pembuatan program. 

 

BAB III           ANALISA DAN DESAIN 

Bab ini berisikan gambaran atau desain alat, analisa yang diperlukan dalam 

pembuatannya. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang tahapan dari implementasi sistem dan 

tahapan penggunaan serta percobaan pada program 

BAB V PENUTUP 

 5.1 Kesimpulan 

Bagian ini memuat kesimpulan-kesimpulan yang 

merupakan rangkuman dari hasil analisis kinerja pada 

bagian sebelumnya. 

5.2 Saran 

Bagian ini berisi saran-saran yang perlu di perhatikan 

berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang di temukan 

selama mengerjakan Skripsi. 

 

BAB VI DAFTAR PUSTAKA 
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1.7   Jadwal Pelaksaan 

Adapun jadwal pelaksanaan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

 

No Kegiatan 

Bulan dan Minggu 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Briefing, Penyusunan Proposal, dan 

Pengumpulan Proposal Skripsi 

                    

2. Pengumuman Pembimbing                     

3. Analisi dan Desain                     

4. Implementasi dan Coding                      

5. Testing                     

6. Pembuatan Laporan                     

7. Seminar Skripsi                     

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Skripsi 


