
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan iklim secara global dapat mengakibatkan perubahan musim yang 

signifikan baik secara lokal maupun regional. Hal ini dapat mengakibatkan  

sulitnya dalam memprediksi cuaca dan kapan terjadinya perubahan musim.  

Sebagai contoh adalah musim hujan di Indonesia yang kedatangannya selalu  

berubah dari tahun ketahun dan porsi musim hujan yang lebih panjang 

dibandingkan dengan musim kemarau. Kondisi ini dipengaruhi oleh wilayah 

Indonesia yang sebagian besar berupa laut dan berada disekitar wilayah  

katulistiwa. Kondisi tersebut mengakibatkan curah hujan di Indonesia yang  

tinggi yaitu berkisar antara 2000 sampai 3000 mm tiap tahunnya [1]. Hujan 

merupakan salah satu fenomena alam yang terdapat dalam siklus hidrologi 

dan sangat dipengaruhi iklim. Keberadaan hujan sangat penting dalam 

kehidupan, karena hujan dapat mencukupi kebutuhan air yang sangat 

dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Kehidupan di muka bumi akan 

terganggu jika tidak ada air. Namun, disisi lain datangnya hujan dengan 

intensitas yang sangat tinggi dan tidak seimbang dengan kebutuhan akan 

terbuang percuma, bahkan dapat menyebabkan bencana. Oleh karena itu, 

diperlukan pembangunan bangunan yang berfungsi mengendalikan dan 

mengurangi resiko bencana yang mungkin terjadi di musim hujan serta 
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dapat menyimpan dan mengontrol kebutuhan penyediaan air saat musim 

kemarau. Dari uraian singkat di atas disimpulkan akan pentingnya data 

curah hujan untuk mengatur pengelolaan air dalam memenuhi kebutuhan 

hidup manusia. Mengingat curah hujan antara daerah satu dengan daerah 

lainnya berbeda-beda dan dapat terjadi setiap saat, oleh karena itu 

diperlukan alat yang dapat memantau curah hujan secara otomatis dan 

mampu menyimpan data curah hujan di masing-masing daerah. Namun pada 

kenyataannya alat ukur curah hujan yang terdapat di pasaran dijual secara 

terpisah, dan masih bekerja secara manual serta tidak dapat menyimpan 

secara otomatis. Hal ini tentu sangat tidak efisien saat digunakan dan 

dioperasikan. Oleh karena itu diperlukan alat ukur curah hujan yang bekerja 

secara otomatis dan dapat menyimpan data curah hujan yang turun ke dalam 

sebuah memori, sehingga data curah hujan yang dihasilkan dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian oleh 

Sumardi dari universitas Diponegoro dengan judul “Penakar Curah Hujan 

Automatis Menggunakan Mikrokontroller ATmega32” tahun 2009. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan membuat alat ukur curah hujan. 

2. Menghitung besarnya curah hujan. 

3. Membuat sistem penyimpanan pada alat pengukur curah hujan. 

4. Membuat sistem pengiriman data curah hujan melalui SMS (Sort 

Message Service). 
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C. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam 

pengukuran curah hujan serta kemudahan dalam proses pengambilan data. 

 

D. Perumusan Masalah 

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana cara mengukur curah hujan. 

2. Jenis pengukur apa yang digunakan untuk mengukur curah hujan. 

3. Bagaimana cara menyimpan data curah hujan ke dalam media 

penyimpan. 

4. Bagaimana cara mengirimkan data melalui SMS (Sort Message 

Service). 

 

E. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan 

dibahas yaitu: 

1. Parameter yang diukur adalah curah hujan (air). 

2. Mikrokontroler yang digunakan adalah ATmega328P untuk pengolah 

data curah hujan. 

3. Sensor curah hujan menggunakan sensor curah hujan tipe tipping 

bucket. 

4. Sistem peyimpanan menggunakan media kartu memori. 

5. Menggunakan SIM900 Shield untuk pengiriman data melalui SMS 

(Sort Message Service). 
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6. Hanya membahas pemrograman yang ditanamkan pada mikrokontroler 

yang digunakan. 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis atau perkiraan tentang hasil akhir penelitian tugas akhir ini adalah 

alat pengukur curah hujan yang mampu mengukur besarnya tingkat curah 

hujan dan menyimpannya ke dalam media penyimpan serta 

mengirimkannya melalui SMS (Sort Message Service). 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka penulisan skripsi ini, disusun suatu sistematika penulisan 

dengan membaginya menjadi beberapa bab. Susunan sistematika tersebut 

antara lain adalah: 

BAB I. PENDAHULUAN : menjelaskan tentang latar belakang 

permasalahan, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang dapat di 

berikan dari penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, hipotesis, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA : bagian ini berisi teori – teori yang 

berkaitan dengan semua yang berhubungan dengan tugas akhir ini. 

BAB III. METODE PENELITIAN : bagian ini akan menjelaskan metode 

yang digunakan dalam proses perancangan dan pembuatan diantaranya 

waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, pembuatan alat, dan pengujian 

sistem. 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN : bagian ini berisi tentang hasil 

pengujian dan pembahasan tentang data – data yang diperoleh dari 

pengujian. 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN : bab ini akan menyimpulkan semua 

kegiatan dan hasil – hasil yang diperoleh selama proses perancangan dan 

pembuatan alat. Diberikan juga saran–saran yang perlu dipertimbangkan 

dalam upaya pengembangan lebih lanjut.  

  

 

 


