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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia termasuk Negara rawan bencana. Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (2016) menyatakan bahwa Banjir adalah salah satu 

contoh bencana yang kerap melanda dan pada beberapa tempat selalu mengulangi 

perulangan pada musim penghujan.  Beberapa kota di Indonesia kerap mengalami 

bencana banjir seperti daerah Dayeuhkolot, Bojongsoang Bandung dan sepanjang 

aliran sungai Bengawan Solo dan beberapa wilayah DKI Jakarta. Fenomena banjir 

dapat terjadi kapan pun dan dimana saja. Untuk dapat mengidentifikasi resiko banjir 

yang mempengaruhi manusia dan lingkungannya, maka perlu diketahui faktor 

penyebabnya. Banjir tersebut disebabkan oleh peluapan air sungai dan wilayah 

yang  memiliki ketinggian lebih rendah dari rata rata  permukaan laut. Adapun 

penyebab lain terjadinya bencana banjir disebagaian kota – kota Indonesia adalah 

perluasan penduduk, penyempitan lahan hijau, berkurangnya daerah serapan air dan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga saluran pembuangan air.  

Menurut Smith dan Petley (2009) pengurangan risiko dapat dilakukan 

melalui perlindungan prabencana dan pemulihan pasca-bencana. Namun, upaya 

perlindungan prabencana banjir di wilayah – wilayah rentan banjir belum 

dimaksimalkan dan perlu adanya kewaspadaan seperti yang dikemukakan BNBP 

(2016) bahwa masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana banjir dan longsor 

perlu meningkatkan kewaspadaannya agar dapat mengantisipasi kemungkinan 
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bencana yang terjadi. Bencana tidak mengenal waktu sehingga kesiapan dan 

kewaspadaan akan mampu mengurangi risikonya. 

Berkembangnya teknologi di era globalisasi ini mempermudah dan 

membantu manusia dalam mengurus kehidupan sehari – hari mereka. Namun, ada 

beberapa hal yang belum mengikuti perkembangan tersebut misalnya dalam hal 

pengukuran level ketinggian air. Banyak pintu air di waduk Indonesia  yang masih 

menggunakan cara manual dengan pengukuran pale scale yang dipasang di 

bendungan. Perusahaan – perusahaan juga tak sedikit yang kerjanya adalah 

memantau tinggi level air misalnya pada boiler yang masih memakai cara manual 

yaitu menggunakan gelas penduga. Tidak semua kondisi memungkinkan suatu 

pengamatan langsung. Dalam keadaan tertentu misalnya  pada keadaan lingkungan 

yang ekstrim atau pada suatu tempat yang tertutup dan bertemperatur tinggi 

seringkali tidak dapat dilakukan pengamatan/ pengukuran secara langsung. 

Kendala pengukuran pada tempat yang tidak terjangkau tersebut dapat diatasi 

dengan menggunakan metode pemasangan device pendeteksi (Ulfah Mediaty Arief, 

2011) 

 Dengan masalah -  masalah ini, pemantauan level ketinggian air sangat 

diperlukan. Alat ukur level permukaan air adalah alat yang berguna untuk 

mengukur ketinggian permukaan air. Alat ukur level ketinggian air sangat banyak 

aplikasinya dalam keperluan kehidupan sehari-hari misalnya untuk mengukur 

volume air dalam sebuah tangki atau untuk pemantauan ketinggian permukaan air 

pada bendungan atau tempat penampungan air seperti waduk dan sebagainya. 

Adapun selama ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur level permukaan air 

ada bermacam macam misalnya menggunakan pale scale, gelas penduga, alat ukur 
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secara elektronik menggunakan gelombang ultrasonik (Ulfah Mediaty Arief, 2011), 

atau menggunakan fiber optic (I. Muliyana & H. Kuswanto, 2016). Pengukuran 

level permukaan air menggunakan gelombang ultrasonik memiliki beberapa 

kelemahan antara lain tingkat presisi yang rendah yakni ±2 cm, dan juga instalasi 

yang susah karena posisi ultrasonic harus tegak lurus terhadap permukaan air, 

sehingga sulit digunakan untuk mengukur permukaan air yang bergelombang 

seperti sungai atau laut (Ulfah Mediaty Arief, 2011). Oleh karena itulah pada 

penelitian ini akan dibahas sebuah metode baru untuk mengukur level permukaan 

air dengan menggunakan prinsip hidrostatik yakni dengan menggunakan 

barometer. 

Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara (“Barometer.” Def. 1 

Kamus Besar Bahasa Indonesia). Secara cara kerja barometer dibagi menjadi 2 

jenis yakni barometer mekanik dan elektrik, barometer mekanik antara lain 

barometer aneroid, barometer raksa, dan lain - lain (Munson dkk, 2004), sedangkan 

barometer elektrik antara lain BMP180, BMP180, BMP085, dan lain - lain  

(https://www.adafruit.com/?q=barometric, 03-08-2019 20:22). BMP180, 

BMP180, dan BMP085 memiliki ketelitian yang cukup tinggi yakni ±0.12 hpa. 

Dalam pemakaiannya barometer elektronik ini tidak bisa dibaca secara langsung 

karena masih berupa data digital ataupun analog dan belum berupa data visual. 

Oleh karena diperlukan perangkat lain untuk membacanya antara lain dengan 

menggunakan mikrokontroler (https://www.sparkfun.com/datasheets/Componen-

ts/General/BST-BMP085-DS000-05.pdf, 03-08-2019 20:22). 

Mikrokontroler adalah sistem komputer yang dikemas dalam sebuah 

Integrated Circuit (IC). Perangkat ini mampu bekerja layaknya komputer akan 
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tetapi dengan kemampuan yang lebih rendah. Namun mikrokontroler jauh lebih 

simpel dibandingkan dengan komputer karena ukurannya yang kecil. Belakangan 

ini teknologi mikrokontroler telah berkembang pesat dan sudah banyak dipakai di 

berbagai bidang terutama untuk pengukuran, sistem kontrol, dan sebagainya 

(Wiyono, 2007). 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh panjang pipa terhadap tekanan dalam pipa? 

2. Bagaimana pengaruh diameter pipa terhadap tekanan dalam pipa? 

3. Bagaimana pengaruh kemiringan pipa terhadap tekanan dalam pipa? 

4. Berapa nilai akurasi alat ukur level permukaan air berbasis barometer 

BMP180? 

1.3 BATASAN MASALAH 

Pada penelitian ini memiliki batasan masalah sebagai berikut : 

1. Barometer yang digunakan adalah BMP180 

2. Air yang digunakan dalam pengukuran adalah air sumur dengan massa 

jenis 9.96 gr/mL pada suhu ruang di daerah Lamongan. 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian yang di lakukan ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh panjang pipa terhadap tekanan dalam pipa 

2. Untuk mengetahui pengaruh diameter pipa terhadap tekanan dalam pipa 

3. Untuk mengetahui pengaruh kemiringan pipa terhadap tekanan dalam 

pipa 

4. Untuk mengetahui nilai akurasi alat ukur level permukaan air berbasis 

barometer BMP180 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah diterima pada 

bangku perkuliahan. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan   

terhadap kemajuan Teknologi dan memanfaatkannya. 

3. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk pengembangan 

teknologi alat pengukur level air. 

4. Menambah kepustakaan bagi Fakultas Sains dan Teknologi 

( F S T ) Universitas Airlangga dan Universitas Airlangga Surabaya. 

5. Sebagai studi literature untuk menambah wawasan dalam dunia 

pendidikan dan perkembangan teknologi 

6. Sebagai studi literature bagi civitas akademik dengan penelitian sejenis 

dan dapat dikembangkan lebih lanjut.  
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