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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Ancaman bencana banjir di negara ini sudah sangat memprihatinkan, khususunya 

terjadi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dataran rendah.  Bencana banjir 

selalu menimbulkan kerugian bagi manusia, materi bahkan jatuhnya korban jiwa, 

serta menimbulkan dampak perubahan ekosistem, baik sementara maupun 

permanen.  Banjir yang terjadi diakibatkan cuaca yang sangat ekstrim yang 

mengakibatkan intensitas curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan 

melimpahnya air di daratan, yang ditandai dengan naiknya tinggi permukaan air 

sungai.  Debit air sungai yang terlalu tinggi menyebabkan sungai tidak mampu 

menampung keseluruhan air, sehingga dapat menyebabkan bencana banjir, khusus 

pada daerah yang berada pada DAS. 

 

Untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana banjir, masyarakat 

harus mengantisipasi dengan melakukan deteksi dini terhadap bencana banjir. 

Deteksi dini bencana banjir dapat dilakukan dengan mengukur ketinggian 

permukaan dan  laju air yang menuju daerah tersebut.  Saat ini deteksi banjir 

masih menggunakan cara konvensional, yaitu dengan cara menerapkan siaga 

banjir secara bergilir selama 24 jam pada lokasi rawan banjir yang berbeda, cara 

ini tentu kurang efisien karena harus melibatkan banyak orang yang ditempatkan 
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pada beberapa titik lokasi rawan banjir untuk melakukan pengukuran 

menggunakan alat ukur  yang dibawa langsung ke lokasi pengukuran.  Terkadang 

informasi ketinggian air di hulu sungai memerlukan waktu yang cukup lama, 

sebelum akhirnya informasi tersebut diterima oleh masyarakat, apalagi 

pengukuran harus dilakukan secara terus –menerus karena cuaca setiap saat dapat 

berubah. Pengukuran ketinggian air dapat dilakukan menggunakan tranduser 

ketinggian air.  Ada banyak tranduser yang dapat digunakan untuk mengukur 

ketinggian air seperti: strain gauge, kapasitansi, batang elektroda (electrode rod), 

potensiometer, ultrasonic, piezoeelektrik (tekanan) dan sebagainya (Surtono, 

2006).  

 

Makin berkembangnya teknologi informasi, terutama dalam sistem transmisi data, 

memberikan alternatif penyelesaian dalam hal waktu dan kecepatan pengolahan 

data.  Dalam waktu yang cukup singkat informasi data dari suatu lokasi dapat 

diterima oleh seorang operator, sehingga data tersebut dapat dianalisis.  Sistem 

komunikasi untuk men-transfer data pengukuran jarak jauh dengan menggunakan 

gelombang radio transmisi tertentu sebagai “Carrier” data disebut dengan 

“Telemetri”(Rahmad, 1992). 

 

Sistem telemetri banyak digunakan untuk pengukuran di daerah yang sulit 

dijangkau manusia seperti gunung, gua, lembah dan lain-lain.  Pemantauan yang 

terus-menerus tidak memungkinkan seorang untuk melakukan pengukuran secara 

terus-menerus, sehingga dalam sistem ini cukup meletakkan alat ukur pada tempat 

pengukuran  dan dapat dipantau dari tempat lain.  Teknik pengiriman informasi 

merupakan salah satu yang menentukan kehandalan sistem telemetri apalagi jika 
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pengiriman data dilakukan secara wireless.  Untuk itu pengolahan awal sinyal dan 

teknik modulasi yang dipilih akan sangat menentukan kehandalan sistem telemetri 

tersebut (Suhana, 1994). 

 

Berdasarkan beberapa hal yang dipaparkan dari wacana diatas, maka penulis 

berinisiatif untuk merancang suatu alat instrumentasi sistem telemetri dengan 

memanfaatkan gelombang radio frekuensi modulasi (FM), yang mampu 

mengirimkan data pengukuran ketinggian air sungai multi sensor secara wireless. 

Data yang dikirimkan akan diterima oleh receiver dengan waktu yang cepat, 

sehingga data yang diterima dapat langsung dianalisis.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. merancang dan membuat suatu sistem instrumentasi pendeteksi ketinggian air 

sungai menggunakan Potensiometer. 

2. Menganalisis hubungan antara tegangan keluaran pada potensiometer 

terhadap ketinggian air sungai. 

3.  Menganalisis sistem telemetri via wireless dan internet sebagai akuisisi data 

atau pengolahan data pada PC.   

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan membuat suatu sistem intrumentasi untuk mengukur 

ketinggian air sungai multi sensor dengan sistem telemetri via wireless. 

2. Mengintegrasi sistem akuisisi data, sistem transmisi dan tampilan pada PC. 

3. Menganalisis data dari hasil tranfer telemetri menggunkan PC. 
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D. Batasan Masalah 

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, dibatasi pada : 

1. Menggunakan Potensiometer sebagai pengindera fenomena fisis dilokasi 

pengukuran. 

2. Menggunakan modul trasceiver parallax RF dengan frekuensi 433 MHz 

sebagai transmitter dan receiver sistem transmisi. 

3. Memanfaatkan fasilitas web untuk menampilkan data pengukuran pada  PC. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat : 

1. Menghasilkan suatu sistem instrumentasi untuk mendeteksi ketinggian air 

jarak jauh menggunakan potensiometer yang datanya akan ditranmisikan via 

wireless dengan sistem telemetri.  

2. Memberikan rasa aman kepada peneliti apabila ingin melakukan pengambilan 

data di daerah terpencil atau daerah yang sangat jauh. 

3. Dapat melakukan deteksi dini bencana banjir sebagai langkah antisipasi 

mengurangi kerugian akibat bencana banjir. 

   

 


