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 BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah kepulaun terbanyak 

yang ada di dunia. Sebagai negara yang memiliki curah hujan tinggi, Indonesia 

menjadi sangat rentan sekali dengan bencana banjir. Fenomena banjir memang 

tidak dapat dihindari, namun untuk mengurangi dampak dari banjir dapat 

ditanggulangi dengan membuat bendungan atau waduk yang dilengkapi pintu 

air.(Apriyanto, 2015) 

Bendungan adalah bangunan melintang sungai yang berfungsi untuk 

meninggikan muka air sungai, selain itu pemanfaatan bendungan untuk keperluan 

sektor-sektor yang menyangkut terhadap kebutuhan air seperti pembangkit tenaga 

listrik ataupun sistem irigasi sawah ataupun perkebunan. Bendungan juga 

dilengkapi dengan pintu air yang dapat dioperasikan buka dan tutup secara 

bertahap ataupun secara terus-menerus guna kepentingan sesuai kebutuhan. 

Menurut Entatarina Simanjuntak (2010), pintu air adalah pintu/bangunan yang 

berfungsi untuk mengatur debit volume atau ketinggian air dan dapat dipasang 

pada waduk atau bendungan air atau diujung saluran yang berhubungan dengan 

badan air.(Apriyanto, 2015) 

Pada era serba teknologi seperti ini, alangkah baiknya juga jika 

dimanfaatkan dalam pengendalian otomatis pintu air yang ada pada bendungan 

karena perubahan ketinggian air yang selalu berubah-ubah dalam periode waktu 

yang tidak pasti. Sistem otomatis ini, diharapkan dapat lebih efektif dan efisien 

dalam mengurangi faktor kelalaian yang disebabkan manusia dapat dihindari 

seperti sering lalainya penjaga bendungan pintu air dalam mengendalikan pintu air 

yang menyebabkan ketidak stabilan ketinggian air.(Apriyanto, 2015) 

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, maka dirancanglah sebuah alat yang 

mampu mendeteksi ketinggian air, dan alat tersebut juga dapat mengendalikan 

pintu air secara otomatis dan manual dengan menggunkan aplikasi di smartphone. 

Dari penelitian dari Chomy Dwi Alel dan Aswardi yang berjudul “Prototipe 

Buka Tutup Pintu Air Otomatis pada Irigasi Sawah Berbasis Arduino dan 
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Monitoring Menggunakan Android” pada penelitian ini membuat sistem ini dibuat 

menggunakan mikrokontroller atmega 328 sebagai pusat kontrol, sensor flow 

meter sebagai menghitung debit air, sensor water level sebagai mengukur 

ketinggian air, module Bluetooth HC-05 yang digunakan sebagai penghubung 

antara alat dan android, android digunakan sebagai interface antara pengguna dan 

alat sekaligus monitoring, dan motor dc yang digunakan untuk menaikan dan 

menurunkan pintu air. 

Dari penelitian Muhammad Masykur, Irman Nurichsan, Rizki Firman 

Ginanjar yang berjudul “Prototipe Buka Tutup Pintu Perairan Sawah Otomatis 

Bersekala Kecil Di Desa Majasari Menggunakan Arduino Uno” Dalam Penelitian 

ini penulis memberikan solusi dengan adanya sistem otomatis pada pintu air 

bendungan, waduk atau untuk sekala kecil irigasi, dimana ketika kondisi air pada 

ketinggian tertentu pintu air ini dapat terbuka secara otomatis dengan 

memanfaatkan penggunaan sensor ultrasonik dan dengan kontrol arduino. Adapun 

untuk menentukan terbuka atau tertutupnya pintu air ada beberapa kondisi atau 

ukuran pembacaan sensor yang dijadikan acuan untuk proses ini. Dalam hal ini 

tidak hanya pendeteksi ketinggian air pada satu lokasi, namun pada beberapa 

daerah aliran air sungai yang mana data hasil pembacaan sensor akan dikirim 

melalui transmitter dan diterima oleh receiver di pusat kontrol dengan 

memanfaatkan perangkat kartu simcard model SIM800L yang mengirim 

informasi melalui telpon seluler. 

Berdasarkan penelitian yang sudah ada peneliti merancang sebuah sistem 

yang dapat dikendalikan secara otomatis maupun manual dengan jarak jauh 

menggunakan jaringan internet selama masih ada koneksi internet, memonitoring 

ketinggian air dengan menggunakan sensor ultrasonik, dapat ditampilakan pada 

aplikasi android, mengetahui pintu sudah terbuka atau tertutup menggunakan limit 

switch kemudian ditampilan pada android. Hasil dari penelitian ini juga akan 

tercipta sebuah aplikasi dari appinventor yang dapat memonitoring dan 

mengendalikan bendungan irigasi. Alat ini dirancang dengan menggunakan dua 

sistem otomatis untuk mengendalikan dua pintu air yang mana pintu air pertama 
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difungsikan sebagai pengatur air agar menanggulangi banjir, pintu yang kedua 

difungsikan sebagai irigasi. 

Dengan adanya alat ini diharapkan kedepannya dalam melakukan 

pemantauan maupun mengandalikan pintu bendungan petugas tidak perlu bolak-

balik untuk memantau maupun mengoprasikan pintu dengan manual, dengan 

hanya membuka android lalu memasukan printah kita sudah dapat melakukan 

pekerjaan tersebut melalui jarak jauh. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan diantaranya yaitu: 

1. Bagaimana membuat sistem kendali dan monitoring pintu bendungan irigasi 

menggunakan android? 

2. Bagaimana cara mengujian akurasi pada sensor ultrasonik dan RTC DS3231? 

3. Bagaimana cara melakukan pengujian tombol kendali otomatis pintu satu 

menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 dan pintu dua menggunakan RTC 

DS3231 pada aplikaisi android? 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 sebagaai pembaca 

ketinggaian air. 

2. Monitoring dan kendali dapat dilakukan melalui android. 

3. Pintu digerakan oleh motor DC baik pintu satu maupun pintu dua. 

4. Komponen yang digunakan NodeMCU, limit switch, driver motor DC . 

5. RTC DS3231 digunakan sebagai pengendali otomatis sesuai waktuyang 

ditentukan. 

6. Sistem monitoring dan kendali jarak jauh hanya dapat digunakan pada tempat yang 

memiliki koneksi internet. 

1.4 Tujuan 

  Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Membuat prototipe pintu bendungan otomatis dan manual. 
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2. Membuat  sistem monitoring dan kendali dua pintu bendungan irigasi berbasis IOT 

dan monitoring dan kendali yang dapat dilakukan melalui android. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat mempermudah 

pekerjaan manusia dalam memantau ketinggian air bendungan irigasi dan dapat 

mengendalikan pintu bendungan irigasi dari arak jauh dengan memanfaatkan 

koneksi internet.  

 

 


