
 

 
 

 

 

 

 

 

 

RANCANG BANGUN ALAT PERINGATAN DINI TANAH LONGSOR 

MENGGUNAKAN TRANSMISI LORA 

 

 

 

TUGAS AKHIR 

 

 

 

Program Studi 

S1 Teknik Komputer  

 

 

 

Oleh: 

BADRUT TAMAM 

15410200064 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA 

UNIVERSITAS DINAMIKA   

2020 



 

ii 
 

RANCANG BANGUN ALAT PERINGATAN DETEKSI DINI TANAH 

LONGSOR MENGGUNAKAN TRANSMISI LORA 

 

 

 

 

TUGAS AKHIR 

 

 

 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Program Sarjana Teknik 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Nama   :  Badrut Tamam 

NIM   :  15410200064 

Program Studi :  S1 Teknik Komputer 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

2020



 

iii 
 

TUGAS AKHIR 

RANCANG BANGUN ALAT PERINGATAN DETEKSI DINI TANAH 

LONGSOR MENGGUNAKAN LORA 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh  

BADRUT TAMAM 

NIM : 15410200064 

  

Telah diperiksa, diuji dan disetujui oleh Dewan Pembahas 

  Pada : 23 Januari 2020  

Susunan Dewan Pembimbing dan Pembahas 

Pembimbing 

I. Harianto, S.Kom., M.Eng. 

NIDN. 0722087701 

 

II. Heri Pratikno, M.T., MTCNA., MTCRE. 

NIDN. 0716117302 

 Pembahas 

I. Weny Indah Kusumawati. S.Kom., M.MT. 

NIDN. 0721047201 

  

 Tugas Akhir ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan 

Untuk memperoleh gelar Sarjana 

 

 

Dr. Jusak 

NIDN: 0708017101 

Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagia Adalah Sebuah Pilihan 

  



 

v 
 

 

 

 

 

 

 

Kupersembahkan Kepada ALLAH SWT 

Ibu, Bapak dan semua keluarga tercinta, 

Yang selalu mendukung, memotivasi dan menyisipkan nama saya dalam 

doa-doa terbaiknya. 

Beserta semua teman yang selalu membantu, mendukung dan memotivasi 

agar tetap berusaha menjadi lebih baik 

  



 

vi 
 

SURAT PERNYATAAN 

PERSETUJUAN PUBLIKASI DAN KEASLIAN KARYA ILMIAH 

Sebagai mahasiswa Universita Dinamika Surabaya, saya : 

Nama :  Badrut Tamam 

NIM :  15410200064 

Program Studi  :  S1 Teknik Komputer  

Fakultas :  Fakultas Teknologi dan Informatika 

Jenis Karya :  Tugas Akhir 

Judul Karya :  RANCANG BANGUN ALAT PERINGATAN DETEKSI 

DINI TANAH LONGSOR MENGGUNAKAN 

TRANSMISI LORA 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:  

1. Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni, saya menyetujui 

memberikan kepada Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya Hak Bebas 

Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalti Free Right) atas seluruh isi/ sebagian 

karya ilmiah saya tersebut di atas untuk disimpan, dialihmediakan dan dikelola dalam 

bentuk pangkalan data (database) untuk selanjutnya didistribusikan atau 

dipublikasikan demi kepentingan akademis dengan tetap mencantumkan nama saya 

sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta 

2. Karya tersebut di atas adalah karya asli saya, bukan plagiat baik sebagian maupun 

keseluruhan. Kutipan, karya atau pendapat orang lain yang ada dalam karya ilmiah ini 

adalah semata hanya rujukan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka saya  

3. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti terdapat tindakan plagiat pada karya 

ilmiah ini, maka saya bersedia untuk menerima pencabutan terhadap gelar kesarjanaan 

yang telah diberikan kepada saya. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

    Surabaya, Januari 2020 

     Yang menyatakan 

 

 

 

 

  Badrut Tamam 

Nim : 15410200064



 

vii 
 

ABSTRAK 

Tanah longsor adalah peristiwa dimana jatuhnya bebatuan atau gumpalan 

tanah yang disebabkan oleh tingginya curah hujan yang nantinya menyebabkan 

tanah mudah bergeser yang memicu terjadinya tanah longsor. Untuk 

menanggulangi korban dibutuhkan sistem untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat terutama kepada penduduk yang memiliki tempat tinggal berada di kaki 

bukit dengan cara memberikan informasi peringatan dini tanah longsor.  

Beberapa metode untuk memberikan peringatan dini tanah longsor ini telah 

diimplementasikan. Metode yang telah digunakan untuk memberikan peringatan 

dini tanah longsor menggukanan X-bee Series 2. Tugas akhir ini dilakukan 

pembahasan mengenai alat peringatan dini tanah longsor menggunakan RFM9x 

LoRa agar data dari sensor dapat dimonitoring pada jarak jauh secara realtime untuk 

memberi informasi tingkat status siaga longsor. 

Hasil pengujian yang didapatkan pada sensor curah hujan dan Wire 

Extensometer telah berhasil mengukur nilai curah hujan dengan error 4% dari hasil 

pengukuranya. Sedangkan respon sensor dari Wire Extensometer yaitu dengan rata-

rata 0,13 cm untuk perubahan 5 cm dan 0,09 cm untuk perubahan 10 cm. Sedangkan 

transmisi LoRa didapatkan nilai 73.3% data yang berhasil terkirim dengan 

pengujian terhalang bangunan dengan jarak 150 m. Dan dengan pengujian tanpa 

terhalang bangunan dengan jarak 500 m didapatkan nilai 100% data yang berhasil 

terkirim, pada jarak 600 dan 700 m didapatkan nilai 80% data yang berhasil 

terkirim. 

 

Kata Kunci: Longsor, Peringatan Dini, LoRa, Curah hujan, Wire Extensometer
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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah longsor merupakan salah satu tanah alam yang sering terjadi di kawasan 

Indonesia. Tanah ini biasanya sering terjadi di daerah pegunungan, bukit, lereng 

yang curam, maupun tebing. Tak jarang tanah longsor juga terjadi di lahan 

pertanian dan perkebunan yang posisinya terletak di tanah miring. Tanah longsor 

merupakan peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau 

tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnyan bebatuan atau gumpalan 

besar tanah. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Tanah pada 

tahun 2018 sampai 2019 terjadi 1.158 kejadian tanah longsor yang menyebabkan 

238 jiwa meninggal dunia serta berbagai dampak lainnya yang sangat merugikan 

masyarakat. Dimana tingkat kerugian dari tanah tanah longsor tersebut terus 

meningkat secara signifikan pada setiap tahunnya.  

Terdapat banyak faktor penyebab tanah longsor. Secara umum, terdapat dua 

faktor utama penyebab tanah longsor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. 

Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi suatu material, sehingga 

material tersebut terdorong untuk bergerak. Sedangkan pada faktor pemicu adalah 

faktor yang menyebabkan material tersebut bergerak sehingga terjadilah tanah 

longsor. Selain itu, terdapat factor lain yang menyebabkan tanah longsor seperti 

tingginya curah hujan. 

Curah hujan yang tinggi merupaka salah satu penyebab terjadinya tanah 

longsor. Ketika musim kemarau panjang, tanah akan kering dan membentuk pori-
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pori tanah atau rongga tanah, kemudian terjadi keretakan pada tanah tersebut. Saat 

musim hujan datang, otomatis air hujan akan masuk ke dalam rongga tanah atau 

pori-pori tanah yang terbuka tadi. Membuat air hujan akhirnya memenuhi rongga, 

yang menyebabkan terjadinya pergeseran tanah. Akhirnya mengakibatkan longsor 

dan erosi tanah.  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan (Ibrahim, Harianto, & Wibowo, 

2015) dalam jurnal yang berjudul “Rancang Bangun Alat Monitoring Tanah 

Longsor Pasa Daerah Rawan Longsor Dengan Menggunakan Sensor Wire 

Extensometer Dan Sensor Tipping Bucket. Pada jurnal tersebut komunikasi untuk 

menginformasikan peringatan akan terjadinya longsor menggunakan Xbee-S2. 

Data yang dikirim berupa nilai dari sensor pergeseran tanah dan sensor curah hujan. 

Data yang berasal dari Arduino Uno dikirim melalui USB yang terhubung dengan 

personal computer. Selanjutnya data akan ditampilkan pada program visual basic 

sebagai antarmuka pengguna. 

Pada tugas akhir ini penulis memberikan solusi atas permasalahan pada 

penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah dibahas tersebut diatas, yaitu 

menggunakan RFM9x LoRa Module 915MHz agar data dari sensor dapat 

dimonitoring pada jarak jauh secara realtime untuk memberi informasi tingkat 

status siaga longsor.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dihadapi oleh penulis ke depannya dalam 

proses pengerjaan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana cara merancang dan membangun alat simulasi peringatan dini 

tanah longsor ? 
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2. Bagaimana cara merancang sistem monitoring alat simulasi peringatan dini 

tanah longsor menggunakan transmisi LoRa? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membangun alat simulasi peringatan dini tanah longsor. 

2. Merancang sistem monitoring alat simulasi peringatan dini tanah longsor 

menggunakan transmisi LoRa. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan alat ini, terdapat beberapa batasan 

masalah, antara lain: 

1. Perancangan dilakukan menggunakan simulasi. 

2. Pengujian dari prototype ini hanya meliputi jarak sekitar 15 km. 

3. Menggunakan Arduino sebagai mikrokontroller  

4. Menggunakan Lampu dan Buzzer sebagai indikator peringatan 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami persoalan dan pembahasan, 

maka penulisan laporan tugas akhir ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut. 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab I membahas tentang latar belakang masalah dan penjelasan 

permasalahan secara umum, perumusan masalah serta batasan masalah 

yang dibuat, tujuan dari pembuatan tugas akhir dan sistematika penulisan 

buku. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab II membahas teori – teori yang berhubungan dan mendukung 

dalam pembuatan tugas akhir seperti RFM9x LoRa Module, sensor curah 

hujan, sensor Wire Extensometer, Arduino uno, dan literatur yang 

menunjang dalam pembuatan Tugas Akhir ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab III membahas tentang perancangan sistem baik pada bagian 

perangkat keras, maupun perangkat lunak pada alat peringatan dini ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab IV menjelaskan tentang hasil pengujian alat. Pengujian yang 

dilakukan yaitu uji Lora, jarak sensor, respon sensor, dan juga uji 

keseluruhan sistem. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab V menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan 

dijelaskan berdasarkan dari hasil pengujian alat tugas akhir ini, serta saran 

– saran untuk pengembangan.
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2 BAB II  

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Tanah Longsor 

Tanah longsor merupakan suatu perpindahan material pembentuk lereng 

berupa batuan, bahan rombakan,tanah, atau material campuran tersebut, bergerak 

ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor terjadi karena air yang 

meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Bila air tersebut menembus 

sampai tanah kedap air yang berfungsi sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi 

licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar 

lereng. (Bitar, 2019). 

 

Gambar 2.1 Tanah longsor 

(Sumber:https://wartakota.tribunnews.com/2019/01/25/jalur-borobudur-

kalibawang-sebagian-tertutup-tanah-longsor) 

Terdapat banyak faktor penyebab tanah longsor. Secara umum, terdapat dua 

faktor utama penyebab tanah longsor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. 

Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi suatu material, sehingga 

material tersebut terdorong untuk bergerak.  

https://wartakota.tribunnews.com/2019/01/25/jalur-borobudur-kalibawang-sebagian-tertutup-tanah-longsor
https://wartakota.tribunnews.com/2019/01/25/jalur-borobudur-kalibawang-sebagian-tertutup-tanah-longsor
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Sedangkan pada faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan material 

tersebut bergerak sehingga terjadilah tanah longsor. Selain itu, terdapat factor lain 

yang menyebabkan tanah longsor seperti tingginya curah hujan. 

 

2.2 RFM9x LoRa Module 915MHz 

LoRa (Long Range) merupakan suatu proses perubahan suatu gelombang 

periodik tertentu sehingga menjadikan suatu sinyal yang mampu membawa suatu 

informasi. Gelombang periodik merupakan gerak gelombang yang secara teratur.  

Proses perubahan suatu gelombang periodik itu disebut modulasi. Modulasi 

yang dihasilkan pada LoRa menggunakan modulasi FM. Inti pada pemprosesan 

menghasilkan nilai frekuensi yang stabil. Metode transmisi juga bisa menggunakan 

PSK (Phase Shift Keying), FSK (Frequency Shift Keying) dan lainnya. Dengan 

proses modulasi ini suatu informasi atau biasanya informasi yang berfrekuensi 

rendah bisa dimasukkan kedalam suatu gelombang pembawa. 

 

Gambar 2.2 RFM9x LoRa module 915MHz 

(Sumber: https://digiwarestore.com/id/transceiver/rfm9x-lora-module-

915mhz-breakout-board-432284.html) 

 

 

 

https://digiwarestore.com/id/transceiver/rfm9x-lora-module-915mhz-breakout-board-432284.html
https://digiwarestore.com/id/transceiver/rfm9x-lora-module-915mhz-breakout-board-432284.html
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RFM9x LoRa Module 915MHz merupakan modul tranceiver jarak jauh 

yang menggunkan teknologi LoRa untuk menghasilkan komunikasi data yang 

minim interferensi dan menghemat penggunaan daya. Modul ini bekerja pada 

frekuensi 915 MHz dengan jarak transmisi data maksimum 15 KM (LoS). 

Berikut adalah spesifikasi dari RFM9x LoRa : 

a. Tegangan Operasi: 3.3 V 

b. Modem: LoRa 

c. Frekuensi: 915 MHz 

d. Sensitifitas maksimum -148 dB. 

e. Output RF konstan 20 dBm – 100 mW. 

f. Power amplifier 14 dBm. 

g. Kecepatan data (bitrate) maksimum 300 kbps. 

h. Bullet-proof front end: IIP3 = -12.5 dBm. 

i. Minim interferensi jaringan 

j. Modulasi: FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa dan OOK 

k. 127 dB Dynamic Range RSSI. 

l. RF Sense otomatis dan CAD dengan AFC super cepat. 

m. Packet engine hingga 256 bytes dengan CRC. 

 

2.3 Arduino Uno 

Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open-source, 

diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan 

elektronik dalam berbagai bidang. Softwarenya memiliki prosesor Atmel AVR dan 

softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. 
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Arduino juga merupakan platform Software terbuka yang ditujukan kepada 

siapa saja yang ingin membuat purwarupa peralatan elektronik interaktif 

berdasarkan Software dan software yang fleksibel dan mudah digunakan. 

Mikrokontroler diprogram menggunakan bahasa pemrograman Arduino yang 

memiliki kemiripan syntax dengan bahasa pemrograman C. Karena sifatnya yang 

terbuka maka siapa saja dapat mengunduh skema Software Arduino dan 

membangunnya. 

 

Gambar 2.3 Arduino Uno 

(Sumber:https://www.generationrobots.com/en/401867-arduino-uno-rev-

3.html) 

 

2.3.1 Power pada Arduino 

Arduino dapat diberikan Power melalui koneksi USB atau Power supply. 

Powernya diselek secara otomatis. Power supply dapat menggunakan adaptor DC 

atau baterai. Adaptor dapat dikoneksikan dengan mencolok jack adaptor pada 

koneksi port input supply. Board Arduino dapat dioperasikan menggunakan supply 

dari luar sebesar 6-20 Volt. Jika supply kurang dari 7V, kadangkala pin 5V akan 

menyuplai kurang dari 5 Volt dan board bisa ditidak stabil. Jika menggunakan labih 

dari 12V, tegangan di regulator bisa menjadi sangat panas dan menyebabkan 

kerusakan pada board. 

https://www.generationrobots.com/en/401867-arduino-uno-rev-3.html
https://www.generationrobots.com/en/401867-arduino-uno-rev-3.html
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2.4 Sensor Curah Hujan 

Sensor curah hujan pada penelitian ini berfungsi sebagai pengukur intensitas 

curah air yang turun ketika terjadi hujan. Sensor curah hujan ini bertipe tipping 

bucket. Sensor jenis Tipping bucket bekerja dengan cara menghitung pulsa 

persatuan waktu yang ditentukan dari banyaknya air yang masuk kedalam corong 

sensor tersebut. (Pangestu, 2018). 

 

Gambar 2.4 Sensor curah hujan 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Didalam sensor tersebut terdapat dua tipping bucket yang saling berganti untuk 

menampung air dari corong. Sensor bekerja apabila adanya air hujan yang masuk 

melalui corong. Ketika hujan turun, tetes air hujan dikumpulkan di bagian corong 

kemudian mengalir ke bagian tipping bucket yang terletak di bawah corong. Ketika 

salah satu dari tipping bucket yang pada keadaan awal berada di atas ini dipenuhi 

oleh air hujan, bagian ini menjadi tidak seimbang dan turun ke bawah, 

mengosongkan air dalam tipping bucket dan membuangnya ke saluran 

pembuangan, kemudian tipping bucket yang lain akan naik dan menerima tetesan 

seperti tipping bucket sebelumnya. Tiap gerakan tipping bucket yang terisi air akan 

berjungkit secara mekanis bergerak melewati sensor hall sehingga menghasilkan 

pulse digital. 

Untuk mendapatkan nilai dari curah hujan dapat disimpulkan sebagai 

berikut:   
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➢ Diameter penampang corong 18.5 cm. 

➢ Bucket diatur dengan resolusi 12 ml per tipping. 

Untuk luar penampang, digunakan reumus luas lingkaran sebagai berikut : 

𝐿 = 𝜋. 𝑟2       (2.1) 

Diketahui : 

L = Luas penampang sensor tipping bucket 

𝜋 = Konstanta dalam pehitungan lingkaran 

𝑟 = Jari-jari penampang sensor tipping bucket 

  Berikut ini adalah hasil perhitungan dari persamaan luas penampang 

tipping bucket. 

Luas  = 3.14 x 9.25 cm 

  = 3.14 x 85.5625 cm 

  = 268.66625 cm² 

Berikut adalah persamaan untuk mencari ketinggian curah hujan. 

Curah Hujan = V ÷ L     (2.2) 

 Diketahui : 

V = Volume air pada bucket per tipping 

L = Luas penampang pada sensor tipping bucket  

Berikut ini dalah hasil perhitungan dari persamaan mencari ketinggian dari curah 

hujan. 

 Curah Hujan = 12 ml ÷ 268.66625 cm² 

   = 12 cm³ ÷ 268.66625 cm² 

   = 0.4467 cm 
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Dari perhitungan diatas maka hasil nilai dari curah hujan per tipping sebesar 

0.4467 cm. 

 

2.5 Sensor Wire Extensometer 

Wire Extensometer adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi 

besar kecil pergeseran permukaan tanah. Extensometer berfungsi sebagai alat 

pendeteksi dan pengukur adanya pergerakan ataupun pergeseran permukaan tanah 

dalam orde millimeter.  

 

Gambar 2.5 Sensor wire extensometer 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Pada sensor Wire Extensometer ini berupa susunan roda gigi yang terhubung 

dengan potensiometer dan pulley yang menempel pada roda gigi utama, pulley 

sebagai poros yang ditarik oleh tali yang terhubung dengan tanah yang akan diukur. 

(Ibrahim, Harianto, & Wibowo, 2015). 

Untuk mendapatkan nilai dari pergeran tanah adalah tali yang berada pada 

pulley memiliki batas maksimal panjang 4.7 cm, kemudian dari ADC 

microkontroller memiliki nilai ukur maksimal sebesar 1023, dengan demikian maka 

terbentuklah sebuah skema perhitungan dibawah ini. 

𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑖 =
𝐴𝐷𝐶 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
    (2.3) 
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Keterangan : 

ADC Maksimal = Nilai Maksimal ADC yang dapat diukur microkontroller (bit) 

Jarak Maksimal = Jarak panjang tali maksimal Wire Extensometer (cm). 

Pembagi     = Nilai untuk membagi data ADC untuk mendapatkan jarak. 

Berikut ini adalah perhitungan dari persamaan untuk mendapatkan nilai pembagi 

data ADC. 

 

 

Dari perhitungan diatas maka nilai hasil dari ADC (berupa bit) dibagi 21.765 

akan menghasilkan nilai jarak dari pergeseran (cm). Nilai tersebut akan dimasukkan 

ke microkontroller dalam menemukan tingkat pergeseran tanah.  

  

2.6 LCD Display 16x2 

Liquid Crystal Display (LCD) berfungsi sebagai penampil data baik dalam 

karakter, huruf angka ataupun grafik. LCD adalah lapisan dari campuran organik 

antara lapisan kaca bening dengan elektroda transparan indium oksida dalam 

bentuk tampilan seven-segment dan lapisan elektroda pada kaca belakang. LCD 

mutlak diperlukan sebagai sumber pemberi informasi utama, misalnya alat 

pengukur kadar air, penampilan waktu, penampilan data sensor, dan lain-lain. 

 

Gambar 2.6 LCD 16x2 
(Sumber: http://www.leselektronika.com/2012/06/liguid-crystal-display-lcd-16-x-

2.html) 

21.765 = 1023 ÷ 47 

http://www.leselektronika.com/2012/06/liguid-crystal-display-lcd-16-x-2.html
http://www.leselektronika.com/2012/06/liguid-crystal-display-lcd-16-x-2.html
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2.7 I2C LCD 

I2C LCD adalah modul LCD yang dikendalikan secara serial sinkron dengan 

protokol I2C/IIC (Inter Intergrated Circuit) atau TWI (Two Wire Interface). 

Normalnya, modul LCD dikendalikan secara paralel baik untuk jalur data maupun 

kontrolnya. Namun, jalur paralel akan memakan banyak pin di sisi kontrol (misal 

Arduino, Android, Komputer, dan sebagainya). Setidaknya akan membutuhkan 6 

atau 7 pin untuk mengendalikan sebuah modul LCD. 

 

Gambar 2. 7. I2C LCD 

(Sumber: http://saptaji.com/2016/06/27/bekerja-dengan-i2c-lcd-dan-arduino/) 

 

2.8 Buzzer 

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah 

getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer hampir 

sama dengan loud speaker. Buzzer biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses 

telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat (alarm). (Setiawan, Ishak, 

& Zulkarnaen, 2018). 

 

Gambar 2.8 Buzzer 

(Sumber: https://thepihut.com/products/piezo-transducer-12v-buzzer-5200hz) 

http://saptaji.com/2016/06/27/bekerja-dengan-i2c-lcd-dan-arduino/
https://thepihut.com/products/piezo-transducer-12v-buzzer-5200hz
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2.9 RTC (Real time Clock) 

RTC (Real time Clock) adalah jam elektronik  berupa chip yang dapat 

menghitung waktu (mulai detik hingga tahun) dengan akurat dan 

menjaga/menyimpan data waktu tersebut secara real time. Karena jam tersebut 

bekerja real time, maka setelah proses hitung waktu dilakukan output datanya 

langsung disimpan atau dikirim ke device  lain melalui sistem antarmuka. 

 

 

Gambar 2.9 Chip DS1307 

(Sumber: https://www.ebay.co.uk/itm/New-PCF8583P-Real-Time-Clock-RTC-

chip-/172341757210) 

 

 

2.10  Relay 

Relay adalah sebuah saklar yang dikendalikan oleh arus. Relay memiliki 

sebuah kumparan tegangan rendah yang dililitkan pada sebuah inti. Terdapat 

sebuah armatur besi yang akan tertarik menuju inti apabila arus mengalir melewati 

kumparan. Armatur ini terpasang pada sebuah tuas berpegas. Ketika armatur 

tertarik menuju ini, kontak jalur bersama akan berubah posisinya dari kontak 

normal-tertutup ke kontak normal-terbuka. (Turang, 2015) 

 

Gambar 2.10 Relay 

(Sumber: https://circuit.rocks/relay-module-10a-1-channel) 

https://www.ebay.co.uk/itm/New-PCF8583P-Real-Time-Clock-RTC-chip-/172341757210
https://www.ebay.co.uk/itm/New-PCF8583P-Real-Time-Clock-RTC-chip-/172341757210
https://circuit.rocks/relay-module-10a-1-channel
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3 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Pada bab 3 ini akan dijelaskan mengenai perancangan keseluruhan sistem. 

Pada Tugas Akhir ini sistem terdiri dari sisi pengirim dan sisi penerima, dimana sisi 

pengirim merupakan bagian utama untuk mendeteksi tingginya curah hujan dan 

pergeseran tanah, sedangkan sisi penerima merupakan bagian indikator yang 

berfungsi memberi suatu informasi kepada masyarakat. Nilai dari sisi pengirim 

akan dikirim ke sisi penerima melalui antar lora. 

Gambar 3.1 Blok diagram rancangan penelitian 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Tiap-tiap bagian dari Diagram Blok Sistem pada Gambar 3.1 dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Inputan  

a. Sensor Curah Hujan : Untuk menghitung nilai dari curah hujan dengan 

tipping bucket, dimana tetes air hujan dikumpulkan di bagian corong 

kemudian mengalir ke bagian tipping bucket yang terletak di bawah corong.  
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b. Sensor Wire Extensometer : Untuk Mengukur kondisi tanah yang sudah 

begeser. Sehingga jika terdapat pergerakan pada tanah maka sensor dapat 

mendeteksi adanya pergerakan tanah. 

2. Proses Pengolahan Data 

Pada Blok Diagram 3.1 diatas dibagi menjadi 2 LoRa yaitu : 

a. LoRa Sebagai Pengirim : Pada LoRa ini memiliki fungsi mengirimkan dan 

mengolah data dari inputan sensor beserta data RTC. 

b. LoRa Sebagai Penerima : Pada LoRa ini memiliki fungsi untuk menerima 

serta mengolah data yang diterima dari LoRa Pengirim. 

3. Outputan  

a. LCD 16x2 : pada LCD penerima memiliki fungsi untuk menampilkan 

tingkatan status longsor, nilai curah hujan, dan nilai dari pergeseran tanah. 

b. Modul Relay : Relay memiliki fungsi sebagai saklar on/off untuk indikator 

lampu yang diatur oleh mikrokontroler. 

c. Lampu : digunakan sebagai indikator tingkatan status longsor yang memiliki 

4 warna yaitu : 

1. Status Siaga Aman : Lampu Putih Menyala 

2. Status Siaga III : Lampu Hijau Menyala 

3. Status Siaga II : Lampu Kuning Menyala 

4. Status Siaga I : Lampu Merah Menyala 

d. Buzzer : digunakan sebagai indikator tingkat status longsor, dan memiliki 

perbedaan bunyi setiap status. 

1. Status Aman : buzzer Tidak Menyala 

2. Status Siaga III : buzzer Tidak Menyala 
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3. Status siaga II : buzzer Menyala 1 detik dan mati 1 detik 

4. Status siaga I : buzzer Menyala Terus 

Penjelasan pada blok diagram ini yaitu sensor curah hujan dan sensor Wire 

Extensometer mengirimkan nilai curah hujan dan pergeseran tanah ke Arduino 

(pengirim), kemudian status peringatan, nilai curah hujan dan pergeseran tanah 

akan dikirim bersamaan.  

LoRa bertugas untuk menghubungkan antara Arduino (pengirim) ke Arduino 

(penerima). Data yang sudah dikirim oleh LoRa akan diambil oleh Arduino 

(penerima) dan akan diolah menjadi sebuah outputan yang nantinya akan 

ditampilkan di LCD. Data dari sensor curah hujan dan pergeseran tanah akan terus 

dikirim setiap 5 menit sekali. Ketika nilai dari sensor sudah memenuhi syarat yang 

sudah ditentukan maka outputan berupa status peringatan, nilai curah hujan, dan 

nilai pergeseran tanah yang akan ditampilkan berupa lampu indikator maupun 

buzzer.  

 

3.2 Rangkaian Perangkat Keras Otomatis Sistem 

Pada rangkaian perangkat keras otomatis sistem dibagi menjadi 2 yaitu pada 

LoRa yang berperan sebagai pengirim dan LoRa yang berperan sebagai penerima. 

 

3.2.1 Rangkaian Hardware Pada Lora Pengirim 

Rangkaian perangkat keras LoRa pengirim pada Gambar 3.2 terdiri dari 

LoRa, RTC, sensor Reed Switch, potensiometer, motor driver Tb6600, motor 

stepper, dan LCD I2C 16x2. Dimana Pin D0 pada sensor Reed Switch terhubung 

pada Pin 3, bagian tengah sensor potensiometer terhubung dengan pin A0, Pin 

LoRa yang terhubung pada Arduino (G0 = Pin 2, RST = Pin 9, EN = Pin 10, MOSI 
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= Pin 11, MISO = Pin 12, SCK = Pin 13). Pada RTC dan LCD Pin SCL dan SDA 

terhubung pada Pin A4 dan A5. 

 

Gambar 3.2 Rangkaian perangkat keras Arduino LoRa pengirim 

( Sumber: Olahan Sendiri) 

 

3.2.2 Rangkaian Hardware Pada Lora Penerima 

Rangkaian Perangkat Keras LoRa penerima pada Gambar 3.3 terdiri dari 

LoRa, RTC, LCD I2C 20x4, modul relay 6 channel, lampu bohlam warna, dan 

buzzer. Dimana pin SCL dan SDA pada RTC dan LCD terhubung dengan pin A4 

dan A5 pada Arduino. Dan dimana masing-masing channel relay terhubung pada 

pin 3, 4, 5, 6, 7 pada Arduino dan relay terhubung langsung dengan steker. 

 

Gambar 3.3 Rangkaian perangkat keras Arduino LoRa penerima 

(Sumber: Olahan Sendiri) 
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3.3 Flowchart  Sistem Program Software 

Untuk dapat menuju pada sistem program Software diperlukan beberapa 

tahapan, pada flowchart  sistem program dibagi menjadi 2 flowchart  yaitu pada 

flowchart  LoRa yang berperan sebagai pengirim dan flowchart  LoRa yang 

berperan sebagai penerima seperti yang terlihat pada Gambar 3.4 dan Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.4 Flowchart  program pengirim 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Berikut adalah penjelasan dari Gambar 3.4 Flowchart  program pengirim : 

1. Inisialisasi variabel digunakan untuk mendeklarasikan variable yang digunakan 

pada program bagian pengirim.  

2. Proses pembacaan sensor curah hujan digunakan untuk mengukur debit hujan.   

3. Proses pembacaan sensor Wire Extensometer digunakan untuk mengukur jarak 

dari pergeseran tanah. 

4. Nilai dari sensor curah hujan dan sensor Wire Extensometer akan dikirim ke 

bagian penerima. 
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Berikut merupakan flowchart   bagian penerima yang digunakan: 

 

Gambar 3.5 Flowchart  program penerima 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Berikut adalah penjelasan dari Gambar 3.5 Flowchart  program penerima : 

1. Inisialisasi variable digunakan untuk mendeklarasikan variable yang digunakan 

pada program bagian penerima.  
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2. Data nilai sensor curah hujan dan Wire Extensometer yang telah dikirim oleh 

pengirim kemudian akan diolah dan diberi kondisi. 

3. Data tersebut dibuat kondisi dimana kondisi tersebut berupa status tingkatan 

longsor yang telah dikirim dari Arduino (pengirim). 

4. Jika kondisi true maka akan menampilkan data dari Arduino (pengirim) serta 

peringatan berupa indikator buzzer dan lampu 

5. Jika kondisi false maka akan ke kondisi selanjutnya. 

 

3.4 Model Perancangan 

3.4.1 Model Perancangan Simulasi Longsor 

Pada desain simulasi longsor ini terdiri dari sensor curah hujan dan sensor 

Wire Extensometer yang bertujuan mengukur tingginya curah hujan dan pergeseran 

tanah agar dapat mendeteksi longsor dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinnya. 

 

Gambar 3.6  Desain mekanik sensor curah hujan dan sensor wire extensometer 

(Sumber: Olahan Sendiri) 
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Keterangan : 

A. Sensor Extensometer = sebagai sensor untuk mendeteksi pergeseran tanah. 

B. Shower = digunakan untuk simulasi hujan. 

C. Tali = yang nantinya terhubung ke tanah agar sensor mengerti jika terdapat 

pergeseran tanah. 

D. Corong = untuk menampung air hujan. 

E. Palang Pintu = untuk penghalang tanah dan dibuka ketika akan melakukan 

simulasi pergeseran tanah. 

F. Tipping bucket = untuk menampung air dari corong dan menghitung curah 

hujan. 

G. Tanah = digunakan untuk melakukan simulasi longsor. 

H. Pompa Air = digunakan untuk memompa air. 

➢ Berikut ini adalah rancangan alat pengukur curah hujan : 

 

Gambar 3.7 Desain mekanik sensor curah hujan 

(Sumber: Olahan Sendiri) 
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Penjelasan : 

1. Sensor curah hujan : sensor curah hujan terbuat dari corong dan tipping bucket. 

Dimana corong tersebut berfungsi untuk menampung air, sedangkan tipping 

bucket berfungsi untuk menghitung curah hujan. Air dari corong akan mengalir 

ke bagian  tipping bucket yang berada dibawah corong. Ketika salah satu dari 

tipping bucket yang pada keadaan awal berada di atas ini dipenuhi oleh air hujan, 

bagian ini menjadi tidak seimbang dan turun ke bawah, mengosongkan air dalam 

tipping bucket dan membuangnya ke saluran pembuangan, kemudian tipping 

bucket yang lain akan naik dan menerima tetesan seperti tipping bucket 

sebelumnya. Air yang dibuang akan dipompa melalui saluran yang menuju 

shower untuk simulasi air hujan. 

➢ Berikut ini adalah rancangan alat pengukur pergeseran tanah : 

 

Gambar 3.8 Desain mekanik sensor wire extensometer 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Penjelasan : 

1. Sensor Wire Extensometer : sensor Wire Extensometer ini dilengkapi dengan tali 

yang nantinya akan terhubung langsung ke tanah seperti pada Gambar 3.8 diatas. 
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Agar tanah dapat bergeser, maka palang pintu akan dibuka yang nantinya tanah 

akan ikut bergeser seiring dengan palang pintu tersebut. 

 

3.4.2 Desain Perancangan Alat Peringatan dini 

Pada Gambar 3.9 adalah desain peringatan dini yang berfungsi untuk 

memberikan informasi yang berupa indikator lampu bohlam warna serta LCD 20x4 

yang berfungsi untuk menampilkan tingkat status longsor, nilai curah hujan, nilai 

pergeseran tanah dan waktu antara pengirim dan penerima   

 

Gambar 3.9 Desain alat peringatan dini 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Penjelasan : 

Alat peringatan ini dilengkapi dengan relay, lampu bohlam, LCD 20x4, 

Arduino, LoRa dan buzzer. Cara kerja alat peringatan ini adalah menampilkan nilai 

dari sensor curah hujan dan pergeseran tanah yang diterima oleh LoRa penerima. 

Lampu bohlam dan buzzer nantinya akan menyala sesuai dengan kondisi yang 

sudah disediakan diprogram sebagai indikator terjadinya bencana tanah longsor. 
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4 BAB IV  

HASIL PENGUJIAN DAN PENGAMATAN 

 

Dalam bab ini akan membahas tentang beberapa hasil dari pengujian dan hasil 

penelitian Tugas Akhir ini. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dari perancangan sistem yang telah diajukan dan dikerjakan. 

Pengujian yang dilakukan meliputi uji coba  trasmisi LoRa dengan sensor, sensor 

curah hujan, uji coba sensor Wire Extensometer. 

 

4.1 Uji LoRa 

Untuk mengetahui apakah LoRa bisa berfungsi maka diperlukan pengujian 

terlebih dahulu. 

 

4.1.1 Tujuan Uji LoRa 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah LoRa dapat mengirim 

dan menerima data dan memastikan LoRa berfungsi dengan baik atau tidak. 

 

4.1.2 Alat Yang Digunakan Pada Uji LoRa 

Untuk melakukan percobaan ini maka diperlukan beberapa alat sebagai 

berikut : 

1. Power Supply 5V 

2. Kabel data USB mikro 

3. LoRa 

4. Laptop 

5. Sofware Arduino Uno  
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4.1.3 Prosedur Pungujian Pada Uji LoRa 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pengujian ini adalah 

sebagai berikut : 

A. Pengujian Pada LoRa pengirim 

1. Menyalakan laptop yang akan digunakan untuk menguji LoRa pengirim 

2. Membuka software Arduino Uno 

3. Mengcopy file LoRa yang sudah tersedia pada library Arduino Uno. 

Perhatikan Gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Library Arduino Uno 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

4. Setelah dicopy silahkan cek pada menu tools pilih board lalu cari LoRa 

pilih bagian LoRaSender. Perhatikan gambar 4.2 
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Gambar 4.2 LoRa sender 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

5. Setelah itu memasang kabel data USB mikro pada LoRa yang sudah 

terhubung dengan Arduino Uno dan sisi USB dihubungkan kepada USB 

laptop. 

6. Menyalin source code dengan judul “LoRa Sender” pada lampiran. 

7. Menyesuaikan port Arduino Uno dengan device manager. Perhatikan 

Gambar 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Port pengirim 

(Sumber: Olahan Sendiri) 
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8. Mengupload program yang telah tersedia pada LoRa Sender dengan 

mengklik tombol upload yang bergambar anak panak kekakan dibawah 

menu. Perhatikan Gambar 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Upload program pengirim 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

B. Pengujian Pada LoRa penerima 

Pada LoRa sisi penerima ini sama halnya dengan LoRa sisi pengirim yang 

berbeda hanyalah dibagian programnya saja. 

1. Membuka menu tools dan pilih board lalu cari LoRa pilih bagian 

LoRaReceiver. Perhatikan gambar 4.5 
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Gambar 4.5 LoRa receiver 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

2. Setelah itu memasang kabel data USB mikro pada LoRa yang sudah 

terhubung dengan Arduino Uno dan sisi USB dihubungkan kepada USB 

laptop. 

3. Menyalin source code dengan judul “LoRa Receiver” pada lampiran. 

4. Menyesuaikan port Arduino Uno dengan device manager. Perhatikan 

Gambar 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Port penerima 

(Sumber: Olahan Sendiri) 
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5. Mengupload program yang telah tersedia pada LoRa Receiver dengan 

mengklik tombol upload yang bergambar anak panah kekanan dibawah 

menu. Perhatikan Gambar 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Upload program penerima 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

 

4.1.4 Hasil Pengujian LoRa 

Pengujian ini dilakukan untuk mengecek apakah LoRa dapat mengirim 

maupun menerima sebuah data. Perhatikan Gambar 4.8 dan Gambar 4.9 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 LoRa pengirim 

(Sumber: Olahan Sendiri) 



31 
 

 

 

 

Gambar 4.9 LoRa penerima 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Dari Gambar 4.8 dan 4.9 dapat kita lihat jika Lora sudah berjalan dengan baik 

karna LoRa diatas sudah bisa mengirim dan menerima data dan LoRa. 

 

4.2 Uji Sensor Menggunakan LoRa 

 

4.2.1 Tujuan Uji Coba Sensor Menggunakan LoRa 

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah sensor dapat mengirim 

data menggunakan transmisi LoRa. 

 

4.2.2 Alat Yang Digunakan Pada Pengujian Sensor menggunakan LoRa 

Untuk melakukan percobaan ini maka diperlukan beberapa alat sebagai 

berikut : 

1. Arduino Uno 

2. LoRa 

3. Software Arduino Uno 

4. Laptop 

5. Kabel dan mikro USB 
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4.2.3 Prosedur Pengujian Pada Sensor Menggunakan LoRa 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pengujian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menyalakan laptop yang akan digunakan 

2. Menyambungkan pin LoRa pada Arduino uno 

3. Menyambungkan pin sensor yang akan digunakan pada Arduino Uno 

4. Menulis kode program menggunakan aplikasi Arduino Uno. Berikut listing 

program yang digunakan dalam pengujian sensor menggunakan LoRa : 

 

4.2.4 Hasil Pengujian Sensor Menggunakan LoRa 

Dalam pengujian ini dilakukan dengan dua metode pengambilan data, yaitu 

yang pertama dengan pengambilan data melalui sebuah hambatan dengan jarak 

150.m. Dimana pada hambatan yang diujikan pada proses pengambilan data ini 

adalah gedung dari Universita Dinamika. Receiver berada pada gedung Graha 

Kreatifitas sebelah timur laut dari gedung Universitas Dinamika, sedangkan 

pengiriman data dilakukan dari ruang robotika sebelah barat gedung Universitas 

Dinamika. 

Metode kedua adalah dengan pengambilan data yang dilakukan dengan 

range jarak antara 500 m hingga 700 m tanpa ada hambatan. Proses pengambilan 

data pada metode kedua ini dilakukan mulai dari jembatan depan Balai Inggil 

sebagai pengirim data dan jembatan Nginden sebagai receiver. Adapun data dari 

hasil analisis adalah sebagai berikut : 

 = Nilai dari pergeseran tanah 

 = Nilai dari curah hujan 
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Tabel 4.1 Hasil pengujian jarak 150 m dengan hambatan 

No 
Iterasi 

ke - 

Data yang 

dikirim 

Data yang 

diterima 

Keterangan 

keberhasilan error 

1 10 
65.79 cm 65.79 cm 

✓    
0.00 mL 0.00 mL 

2 11 
66.08 cm 66.08 cm 

✓    
0.74 mL 0.74 mL 

3 12 
38.71 cm 38.71 cm 

✓    
0.74 mL 0.74 mL 

4 13 
22.19 cm 

-   ✓  
0.74 mL 

5 14 
14.37 cm 14.37 cm 

✓    
1.48 mL 1.48 mL 

6 15 
12.89 cm 12.89 cm 

✓    
1.48 mL 1.48 mL 

7 16 
11.44 cm 

-   ✓  
1.48 mL 

8 17 
16.72 cm 16.72 cm 

✓    
1.48 mL 1.48 mL 

9 18 
21.60 cm 21.60 cm 

✓    
1.48 mL 1.48 mL 

10 19 
15.05 cm 15.05 cm 

✓    
1.48 mL 1.48 mL 

11 20 
10.75 cm 10.75 cm 

✓    
2.23 mL 2.23 mL 

12 21 
0.00 cm 

-   ✓  
2.23 mL 

13 22 
2.93 cm 2.93 cm 

✓    
2.23 mL 2.23 mL 

14 23 
0.00 cm 0.00 cm 

✓    
2.23 mL 2.23 mL 

15 24 
12.61 cm 12.61 cm 

✓    
2.23 mL 2.23 mL 

16 25 
17.11 cm 

-   ✓  
2.23 mL 

17 26 
18.18 cm 

-   ✓  
2.29 mL 

18 27 
18.18 cm 

-   ✓  
2.29 mL 

19 28 
17.11 cm 17.11 cm 

✓    
2.29 mL 2.29 mL 

20 29 
16.32 cm 16.32 cm 

✓    
2.29 mL 2.29 mL 

21 30 
16.32 cm 16.32 cm 

✓    
2.29 mL 2.29 mL 

22 31 
17.60 cm 17.60 cm 

✓     2.29 mL 2.29 mL 
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No 
Iterasi 

ke - 

Data yang 

dikirim 

Data yang 

diterima 

Keterangan 

keberhasilan error 

23 32 
14.96 cm 14.96 cm 

✓    
3.73 mL 3.73 mL 

24 33 
3.42 cm 

-   
  

✓   3.73 mL 

25 34 
6.55 cm 6.55 cm 

✓    
3.73 mL 3.73 mL 

26 35 
11.14 cm 11.14 cm 

✓    
3.73 mL 3.73 mL 

27 36 
20.33 cm 20.33 cm 

✓    
0.44 mL 0.44 mL 

28 37 
28.05 cm 

-   ✓  
0.44 mL 

29 38 
33.24 cm 33.24 cm 

✓    
0.44 mL 0.44 mL 

30 39 
39.59 cm 39.59 cm 

✓    
0.44 mL 0.44 mL 

(Sumber: Koleksi Pribadi) 

Dari Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dilakukan proses pengambilan data 

sebanyak 30 kali dimana pengambilan data tercatat mulai dari iterasi ke 10, 

demikian seterusnya. Dari Tabel 4.1 juga dapat diamati bahwa terdapat 8 data yang 

mengalami loss data atau data tidak diterima oleh receiver dan terdapat 22 data 

yang berhasil diterima oleh receiver. Adapun persentase data yang berhasil terkirim 

oleh receiver adalah 73.3%. Loss data bukan data yang terdelay tetapi data yang 

hilang. 

Karena data keberhasilan sudah terdapat dalam Tabel 4.1 maka langsung ke 

proses perhitungan rata-rata persentase keberhasilan. 

 

Rata-rata keberhasilan  =  data keberhasilan / banyak data 

    = 
22

30
 x 100  

    = 73.3 % 
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Tabel 4.2 Hasil pengujian dengan jarak 500 m  

No Iterasi 
Data yang 

dikirim 

Data yang 

diterima 

Keterangan 

keberhasilan error 

1 1 
0.00 mL 0.00 mL 

✓    
100.00 cm 100.00 cm 

2 2 
0.00 mL 0.00 mL 

✓    
99.90 cm 99.90 cm 

3 3 
0.74 mL 0.74 mL 

✓    
99.90 cm 99.90 cm 

4 4 
0.74 mL 0.74 mL 

✓    
83.77 cm 83.77 cm 

5 5 
0.74 mL 0.74 mL 

✓    
64.71 cm 64.71 cm 

6 6 
1.48 mL 1.48 mL 

✓    
62.37 cm 62.37 cm 

7 7 
1.48 mL 1.48 mL 

✓    
97.26 cm 97.26 cm 

8 8 
1.48 mL 1.48 mL 

✓    
88.07 cm 88.07 cm 

9 9 
1.48 mL 1.48 mL 

✓  
  

70.87 cm 70.87 cm 

10 10 
1.48 mL 1.48 mL 

✓    
31.77 cm 31.77 cm 

(Sumber: Koleksi Pribadi) 

Pada Tabel 4.2 pengambilan dan pengiriman data dimulai dari iterasi 1 

sampai 10, Dari hasil pengamatan tingkat keberhasilan adalah 100% karena tidak 

terdapat paket loss. 

Karena data keberhasilan sudah terdapat dalam Tabel 4.2 maka langsung ke 

proses perhitungan rata-rata persentase keberhasilan. 

Rata-rata keberhasilan  =  data keberhasilan / banyak data 

    = 
10

10
 x 100  

    = 100 % 
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Tabel 4.3 Hasil pengujian dengan jarak 600 m  

No Iterasi 
Data yang 

dikirim 

Data yang 

diterima 

Keterangan 

keberhasilan error 

1 1 
1.48 mL 0.00 

  ✓  
20.48 cm 0.00 

2 2 
1.48 mL 1.48 mL 

✓    
7.83 cm 7.83 cm 

3 3 
2.23 mL 2.23 mL 

✓  
 

  9.29 cm 9.29 cm 

4 4 
2.23 mL 2.23 mL 

✓    
14.57 cm 14.57 cm 

5 5 
2.23 mL 2.23 mL 

✓    
19.55 cm 19.55 cm 

6 6 
2.23 mL 2.23 mL 

✓    
24.14 cm 24.14 cm 

7 7 
2.23 mL 2.23 mL 

✓    
39.00 cm 39.00 cm 

8 8 
2.29 mL 2.29 mL 

✓    
23.46 cm 23.46 cm 

9 9 
2.29 mL 2.29 mL 

✓    
19.00 cm 19.00 cm 

10 10 
2.29 mL 0.00  

✓  
26.56 cm 0.00 

(Sumber: Koleksi Pribadi) 

Pada Tabel 4.3 pengambilan dan pengiriman data dimulai dari iterasi 11 

sampai 20. Pada data ke 11 dan 20 mengalami loss paket bukan loss data. Dari hasil 

pengamatan tingkat keberhasilan adalah 80% karena terdapat paket loss. 

Karena data keberhasilan sudah terdapat dalam Tabel 4.3 maka langsung ke 

proses perhitungan rata-rata persentase keberhasilan. 

Rata-rata keberhasilan  =  data keberhasilan / banyak data 

    = 
8

10
 x 100  

    = 80 % 

 

 



37 
 

 

Tabel 4.4 Hasil pengujian dengan jarak 700 m  

No Iterasi 
Data yang 

dikirim 

Data yang 

diterima 

Keterangan 

keberhasilan error 

21 1 
2.29 mL 2.29 mL 

✓    
33.82 cm 33.82 cm 

22 2 
2.29 mL 2.29 mL 

✓    
33.92 cm 33.92 cm 

23 3 
2.29 mL 2.29 mL 

✓    
100.00 cm 100.00 cm 

24 4 
3.73 mL 0.00 mL  

✓  
99.90 cm 0.00 cm 

25 5 
3.73 mL 3.73 mL 

✓    
98.62 cm 98.62 cm 

26 6 
3.73 mL 3.73 mL 

✓    
99.91 cm 99.91 cm 

27 7 
3.73 mL 0.00  

✓  
62.37 cm 0.00 

28 8 
3.73 mL 3.73 mL 

✓    
58.14 cm 58.14 cm 

29 9 
3.73 mL 3.73 mL 

✓    
59.43 cm 59.43 cm 

30 10 
3.73 mL 3.73 mL 

✓    
96.48 cm 96.48 cm 

(Sumber: Koleksi Pribadi) 

Pada Tabel 4.4 pengambilan dan pengiriman data dimulai dari iterasi 11 

sampai 20. Pada data ke 24 dan 27 mengalami loss paket bukan loss data. Dari hasil 

pengamatan tingkat keberhasilan adalah 80% karena terdapat paket loss. 

Karena data keberhasilan sudah terdapat dalam Tabel 4.4 maka langsung ke 

proses perhitungan rata-rata persentase keberhasilan. 

Rata-rata keberhasilan  =  data keberhasilan / banyak data 

    = 
8

10
 x 100  

    = 80 % 
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4.3 Pengujian Sensor Pergeseran Tanah 

4.3.1 Hasil Pengujian 

Terdapat 2 (dua) hasil pengujian dari sensor pergeseran tanah, yaitu dengan 

inputan jarak 5 cm dan 10 cm. 

Tabel 4.5 Hasil pengujian pergeseran tanah dengan jarak 5 cm 

Pengujian ke- Jarak yang dihasilkan (cm) 
Selisih data yang dihasilkan 

(cm) 

1 4.94 0.06 

2 4.93 0.07 

3 4.92 0.08 

4 4.91 0.09 

5 4.93 0.07 

6 4.92 0.08 

7 4.92 0.08 

8 4.93 0.07 

9 4.86 0.14 

10 4.87 0.13 

11 4.87 0.13 

12 4.86 0.14 

13 4.87 0.13 

14 4.86 0.14 

15 4.80 0.2 

16 4.83 0.17 

17 4.83 0.17 

18 4.80 0.2 

19 4.82 0.18 

20 4.82 0.18 

21 4.82 0.18 

22 4.92 0.08 

23 4.93 0.07 

24 4.86 0.14 

25 4.87 0.13 

26 4.80 0.2 

27 4.83 0.17 

28 4.82 0.18 

29 4.82 0.18 

30 4.83 0.17 

Jumlah Total 150.81 4.01 

(Sumber: Koleksi Pribadi) 
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Tabel 4.6 Hasil pengujian pergeseran tanah dengan jarak 10 cm 

Pengujian 

Ke- 

Jarak yang dihasilkan 

(cm) 

Selisih data yang 

dihasilkan (cm) 

1 9.91 0.09 

2 9.90 0.1 

3 9.90 0.1 

4 9.89 0.11 

5 9.84 0.16 

6 9.91 0.09 

7 9.83 0.17 

8 9.93 0.07 

9 9.94 0.06 

10 9.96 0.04 

11 9.83 0.17 

12 9.96 0.04 

13 9.97 0.03 

14 9.90 0.1 

15 9.89 0.11 

16 9.84 0.16 

17 9.83 0.17 

18 9.93 0.07 

19 9.94 0.06 

20 9.96 0.04 

21 9.97 0.03 

22 9.88 0.12 

23 9.87 0.13 

24 9.85 0.15 

25 9.86 0.14 

26 9.90 0.1 

27 9.95 0.05 

28 9.91 0.09 

29 9.96 0.04 

30 9.98 0.02 

Jumlah Total 385.21 2.81 

(Sumber: Koleksi Pribadi) 

 

4.3.2 Pembahasan  

Sensor pergeseran tanah dapat bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu 

dengan ditunjukkan oleh nilai respon dari potensiometer terhadap ditariknya tali 

dari wire extensometer. Dari pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa sensor 
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wire extensometer dapat mendeteksi jarak pergeseran tanah seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa 

data yang diterima tidak sama dengan nilai pembanding, hal ini dikarenakan 

tegangan yang dihasilkan potensiometer dan yang diterima ADC mikrokontroller 

tidak stabil dan memiliki noise yang tinggi. Dari data yang diperoleh dari Tabel 4.5 

menunjukkan error sebesar 0.13 cm dan dari data yang diperoleh dari Tabel 4.6 

menunjukkan error sebesar 0.09 cm. 

Karena data error sudah ada dalam Tabel 4.5 dan tabel 4.6 maka langsung 

ke proses perhitungan rata-rata error 

Rata-rata error  =  jumlah selisih data / banyak data 

    = 4.01 / 30 

    = 0.13 cm 

Rata-rata error  = jumlah selisih data / banyak data 

    = 2.81 / 30 

    = 0.09 cm 

 

4.4 Pengujian Sensor Curah Hujan 

4.4.1 Hasil Pengujian 

Dalam pengujian sensor curah hujan ini dilakukan menggunakan volume air 

100 ml dan volume air yang berbeda-beda yang ditunjukkan pada Tabel 4.7 dan 

Tabel 4.8. 
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Tabel 4.7 Hasil pengujian sensor curah hujan 100 ml 

Pengujian 

ke- 

Jumlah air yang 

akan diukur (ml) 

Nilai air yang 

dihasilkan (ml) 

Selisih error yang 

dihasilkan (%) 

1 100 100 0 

2 100 100 0 

3 100 100 0 

4 100 100 20% 

5 100 100 0 

6 100 100 0 

7 100 100 0 

8 100 80 20% 

9 100 100 0 

10 100 100 20% 

11 100 100 0 

12 100 80 20% 

13 100 100 0 

14 100 100 0 

15 100 100 0 

16 100 100 0 

17 100 100 0 

18 100 80 20% 

19 100 100 0 

20 100 100 0 

21 100 100 0 

22 100 100 0 

23 100 100 0 

24 100 100 0 

25 100 80 20% 

26 100 100 0 

27 100 100 0 

28 100 100 0 

29 100 100 0 

30 100 100 0 

Rata-rata 

Error 
  4% 

(Sumber: Koleksi Pribadi) 
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Tabel 4.8 Hasil pengujian sensor curah hujan berbeda-beda 

Pengujian 

ke- 

Jumlah air yang 

akan diukur (ml) 

Nilai air yang 

dihasilkan (ml) 

Selisih error yang 

dihasilkan (%) 

1 20 20 0 

2 40 40 0 

3 60 60 0 

4 80 60 20% 

5 100 100 0 

6 120 120 0 

7 140 120 20% 

8 160 160 0 

9 180 160 20% 

10  200 200 0 

Rata-rata 

Error 
  6% 

(Sumber: Koleksi Pribadi) 

 

4.4.2 Pembahasan 

Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan air kedalam corong yang 

nantinya akan turun melalui tipping bucket yang sudah diukur sebelumnya, 

percobaan ini dilakukan dengan dua sampel data yang berbeda seperti pada Tabel 

4.7 dan Tabel 4.8. 

Sensor curah hujan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu dengan 

ditunjukkan oleh nilai respon dari sensor tipping bucket terhadap debit air yang 

dimasukkan. Dari pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa sensor tipping 

bucket dapat mendeteksi debit air yang masuk melalui corong, pada Tabel 4.7 dan 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa data yang diterima terkadang tidak sama dengan 

nilai pembanding, hal ini dikarenakan air yang dimasukkan mengalami penyusutan 

seperti terpercik keluar, tertinggal pada corong dan tertinggal pada bucket. Dari data 

yang diperoleh pada Tabel 4.7 menunjukkan error  4 % dan dari data yang diperoleh 

pada Tabel 4.8 menunjukkan error 6 %. 



43 
 

 

Untuk menghitung error pengukuran jumlah air yang diukur pada sensor 

curah hujan yang terdapat pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 menggunakan perhitungan 

dibawah ini. 

Rata-rata error  =  selisih air yang  dihasilkan / banyak data 

   = 120% / 30 

   = 4% 

Rata-rata error  =  selisih air yang  dihasilkan / banyak data 

   = 60% / 10 

   = 6%
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5 BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan ini didapatkan beberapa kesimpulan, diantaranya 

adalah : 

1. Perangkat untuk simulasi peringatan dini tanah longsor mengintegrasikan 

sensor curah hujan dan pergeseran tanah sebagai deteksi bencana tanah 

longsor dengan media pengiriman data menggunakan transmisi LoRa. 

2. Berdasarkan hasil pengujian sistem monitoring alat simulasi peringatan dini 

tanah longsor menggunakan transmisi LoRa. Didapatkan nilai 73.3%% data 

yang berhasil dari 30 kali pengiriman data dengan pengujian terhalang oleh 

bangunan dengan jarak 150 m. Kemudian dengan pengujian tanpa terhalang 

bangunan dengan jarak 500 m didapatkan niali 100% data yang berhasil 

terkirim, pada jarak 600 dan 700 m didapatkan nilai 80% data yang berhasil 

terkirim. 

3. Hasil pengujian dari sensor wire extensometer didapatkan nilai error  sebesar 

0.13 cm untuk perubahan 5 cm dan error 0,09 cm untuk perubahan 10 cm. 

4. Hasil pengujian dari sensor curah hujan telah berhasil menghitung nilai error 

dengan nilai 4% dari hasil pengukuran sebenarnya dengan pengukuran 100 

ml. 
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5.2 Saran 

Dalam perancangan dan pengujian–pengujian yang telah dilakukan oleh 

penulis, terdapat beberapa hal yang dapat di tambahkan supaya hasil perancangan 

lebih baik dari penulis, diantaranya adalah : 

1. Jarak pengiriman bisa lebih jauh lagi apabila antara pengirim dan penerima 

tidak terhalang bangunan serta antena yang digunakan lebih bagus. 

2. Jika antara pengirim dan penerima terdapat halangan seperti gedung maka 

dari sisi penerima akan menyebabkan terjadinya paket loss 

3. Menambahkan seismometer agar lebih akurasi ketika terjadi pergeseran tanah 

di lingkungan yang terdampak tanah longsor. 
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