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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Perancangan Pengumpulan Kebutuhan 

Pada tahapan ini teknik yang dilakukan adalah studi lapangan dan tinjauan studi. 

Sebelum melakukan penilitian, penulis melakukan pengumpulan data untuk 

kebutuhan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data penelitian yang 

dilakukan yaitu: 

 

3.1.1. Studi Lapangan 

Penulis melakukan pengamatan langsung pada wilayah Bendungan Margatiga, 

Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur. Penulis mencari tau informasi 

dan mengamati permasalahan yang ada disana. Permasalahan yang ada disana 

dibutuhkannya perangkat pengukuran curah hujan otomatis sebagai perbandingan 

data antara data curah hujan manual dan data curah hujan digital.  

Alat pengukuran curah hujan sebelumnya sudah ada disana namun pengukuran 

yang didapatkan masih dalam bentuk secara manual. Dengan terbentuknya 

perangkat yang dibuat dapat membantu penyimpanan data dan pemrosesan cepat 

pengukuran pada data curah hujan. Penulis mencari tahu kebutuhan apa saja terkait 

dengan pembuatan perangkat pengukuran curah hujan tersebut seperti komponen, 

sensor serta bahan perangkat lainnya. 

 

3.1.2. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pembuat komitmen 

pelaksanaan Bendungan Margatiga. Wawancara yang dilakukan mengenai tentang 

pengumpulan kebutuhan dari tentang tujuan dibuatnya perangkat sistem ini lalu 

permasalahan yang ada saat di lapangan serta komponen komponen apa saja yang 

akan digunakan. Dari hasil wawancara tujuan dari pembuatan perangkat sistem ini 

adalah untuk membandingkan kinerja perangkat pengukuran curah hujan otomatis 
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dengan perangkat pengukuran curah hujan secara manual. Perangkat sistem yang 

akan dibuat ini nantinya akan bersebelahan dengan percangkat curah hujan secara 

manual.  

 

3.1.3. Studi Pustaka 

Pada tahapan ini dengan cara mencari refrensi refrensi yang sejenis dengan topik 

penelitian ini. Setelah mendapatkan refrensi yang sejenis dengan topik penelitian 

ini, penulis mencari informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun 

informasi yang didapatkan digunakan dalam penyusunan laporan terkait landasan 

teori, metodologi penilitian serta pengembangan sistem pengukuran curah hujan. 

 

3.2. Perancangan Pembuatan Sistem 

3.2.1. Perancangan Skematik Diagram 

Tahapan ini membuat perancangan sistem untuk purwarupa pengukuran curah 

hujan. Penelitian yang dirancang memiliki sistem yang digambarkan menggunakan 

diagram dan flowchart. Diagram dan flowchart tersebut merupakan gambaran serta 

alur sistem setiap komponen. Skematik diagram dan flowchart sistem penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 3. 1. 
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Gambar 3. 1 Skematik Diagram 
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Gambar 3. 2 Blok Diagram Sistem 
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Sistem monitoring pengukuran curah hujan menggunakan sensor IR Distance 

sebagai sensor yang mengukur curah hujan. Sensor IR Distance adalah sensor yang 

mendeteksi halangan menggunakan sinar inframerah untuk mendeteksi benda atau 

permukaan didepannya. Ketika ada benda mengenai bagian depan sensor, maka 

sensor akan bekerja memancarkan inframerah. Pantulan sinar inframerah akan 

berbalik arah memberikan sinyal bahwa ada benda didepan sensor. Posisi sensor 

menempel dengan tipping, sehingga saat tipping bergerak naik atau turun maka 

akan ada pantulan cahaya inframerah yang mengenai Sensor IR Distance. Module 

ini memiliki keunggulan dari segi kemudahan digunakan dan dirakit karena 

harganya tergolong murah dan dapat dioperasikan dalam mikrokontroller. Sensor 

tersebut terhubung dengan mikrokontroller yang berperan untuk mengirimkan data 

menuju web server lokal. Dari web server lokal akan dikirim ke website hosting. 

Data yang sudah diolah akan disimpan ke database. Setelah itu pengukuran data 

curah hujan dapat di monitoring melalui webiste. 

 

3.2.2. Perancangan Perangkat Keras 

Rancangan perangkat keras yang diperlukan untuk pembuatan sistem pengukuran 

curah hujan berbasis internet of things antara lain: 

a. Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras yang dibutuhkan pada penelitian ini terdiri dari 

mikrokontroller, sensor, serta komponen yang mendukung untuk 

pembuatan perangkat pengukuran curah hujan ini. 

 

Tabel 3. 1 Kebutuhan Perangkat Keras 

No Komponen Fungsi 

1 Arduino Berfungsi untuk mengedalikan module sensor 

2 Sensor Infrared 

Distance 

Berfungsi mendeteksi halangan 

menggunakan sinar inframerah yang ada 

benda atau permukaan didepannya 
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No Komponen Fungsi 

3 Kabel Jumper Sebagai penghubung antar mikrokontroller 

dengan komponen 

4 LCD Sebagai penampil data untuk monitoring data 

curah hujan secara realtime pada perangkat 

keras 

5 Power Bank Sebagai sumber daya untuk mikrokontroller 

6 NodeMCU ESP8266 Sebagai penghubung mengirimkan data ke 

server 

7 DS1307 Untuk menampilkan waktu secara real time 

8 Tipping Untuk menampung curah hujan 

9 Bucket Untuk protipe perangkat curah hujan 

10 Corong Sebagai tempat masuknya curah hujan ke dalam 

tipping 

11 Panel box Untuk menyimpan rangkaian mikrokontroller  

12 Printer 3D Untuk mencetak tipping dan panel box 

13 Besi Holo Untuk penyangga berdirinya Tipping Bucket 

dan Panel box 
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b. Desain Perangkat Keras Tipping Bucket 

Desain perangkat keras Tipping Bucket dapat dilihan pada Gambar 3. 3 

 

 

Gambar 3. 3 Desain Tipping Bucket 

 

Keterangan pada Gambar 3. 3 tersebut adalah: 

1. Bucket sebagai tempat untuk pengukuran curah hujan 

2. Corong sebagai tempat masuknya curah hujan ke dalam tipping 

3. Tipping sebagai menampung curah hujan  

4. Sensor IR Distance berfungsi untuk mendeteksi halangan 

menggunakan sinar inframerah yang ada benda atau permukaan 

didepannya 

5. Air hole sebagai lobang udara untuk membuang air hujan yang 

tertampung didalamnnya 

 

c. Ukuran Desain Perangkat Keras Tipping Bucket 

Untuk ukuran pada Tipping Bucket corongnya diameter yang dibuat adalah 

5,5cm dan untuk panjang selimut corong adalah 7cm. Didalam Tipping 

Bucket terdapat sensor IR Distance untuk mendeteksi jungkat atau jungkit 

dari Tipping. Tempat sensor tersebut akan terlindungi dari masuknya air 

hujan mengenai sensor. 

 

1 

5 

4 

2 

3 
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Gambar 3. 4 Ukuran Desain Tipping Bucket 

 

Untuk ukuran pada Tipping Bucket corongnya diameter yang dibuat adalah 

5,5cm dan untuk panjang selimut corong adalah 7cm. Didalam Tipping 

Bucket terdapat sensor IR Distance untuk mendeteksi jungkat atau jungkit 

dari Tipping. Tempat sensor tersebut akan terlindungi dari masuknya air 

hujan mengenai sensor. 

 

d. Ukuran Desain Perangkat Keras Panel box  

Desain perangkat Keras Panel box dapat dilihat pada Gambar 3. 5. Panel 

box ini berfungsi sebagai monitoring data curah hujan secara realtime 

melalui perangkat kerasnya dengan menggunakan komponen LCD dan 

tempat penyimpanan mikrokontroller serta komponen lainnya. Panel box 

ini terbuat dari bahan plastic yang di cetak dari alat printer 3D. Untuk ukuran 

panjang 10cm, lebar 15cm tinggi 15 cm. 
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Gambar 3. 5 Ukuran Desain Panel box 

 

 Keterangan pada Gambar 3. 5 adalah : 

1. Tempat masuknya kabel penghubung dari sensor IR Distance dan kabel 

powerbank ke dalam panel box 

2. LCD berfungsi sebagai penampil data untuk monitoring data curah 

hujan secara realtime pada perangkat keras 

3. Kumpulan komponen yang terdiri dari Arduino, RTC DS1307, 

NodeMCU ESP8266 dan Power Bank 

 

e. Ukuran Desain Perangkat Keras Tipping Bucet dan Panel box 

Desain perangkat Keras Tipping Bucket dan Panel box dapat dilihat pada 

Gambar 3. 6 Gambar 3. 7 dan Gambar 3. 8. Desain perangkat ini merupakan 

prototipe dari perangkat pengukuran curah hujan. Dimana dari perangkat 

pengukuran curah hujan ini terdiri dari tipping bucket, panel box dan besi 

holo untuk penyangga. Fungsi dari besi penyangga ini untuk menempatkan 

posisi tipping bucket saat menerima curah hujan yang masuk dan 

menempatkan panel box sebagai monitoring pada perangkat keras. 

 

1 
2 

3 



43 

 

 

 

 

Gambar 3. 6 Tampak Depan Perangkat Pengukuran Curah Hujan 
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Gambar 3. 7 Tampak Samping Perangkat Pengukuran Curah Hujan 

 

 

Gambar 3. 8 Tampak Belakang Perangkat Pengukuran Curah Hujan 
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3.2.3. Perancangan Perangkat Lunak 

Rancangan perangkat lunak yang diperlukan untuk pembuatan perangkat 

pengukuran curah hujan berbasis internet of things antara lain : 

a. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dibutuhkan pada penilitian ini diantaranya server, 

database. Kebutuhan perangkat lunak tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. 2. 

 

Tabel 3. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

No Nama Keterangan 

1 Arduino IDE Sebagai pemrogaman menggunakan bahasa C 

2 Sublime Text 

Sebagai visualisasi untuk pemrogaman bahasa 

PhP 

3 MySQL Sebagai manjamen basis data 

4 PhP 
Sebagai bahasa pemrograman untuk penampil 

data pengukuran curah hujan 

5 Xampp Sebagai web server lokal 

6 Ngrok Sebagai penghubung localhost ke internet 

 

b. Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka digunakan sebagai tampilan untuk monitoring. 

Antarmuka yang ditampilan adalah berupa tampilan penyimpanan data 

curah hujan yang tersimpan dan dapat ditampilkan dalam waktu yang 

ditentukan. Pada table tersebut dapat di konversikan kedalam bentuk file 

.csv, .pdf, .xls  

 

c. Perancangan Database 

Pada tahap ini akan dibuat Entinity Relationship Diagram atau ERD yang 

menggambarkan data pengukuran curah hujan saat melakukan monitoring 

melalui website. Rancangan ERD dapat dilihat pada Gambar 3. 9.  
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Gambar 3. 9 ERD 

 

Sistem yang dibangun memiliki sebuah tabel yaitu dan tb_log. Tb_log 

terdiri dari id_log sebagai primary key, curah hujan, tanggal dan 

jam. Tb_log untuk menampilkan penyimpanan pengukuran data curah 

hujan. 

 

3.2.4. Ilustrasi Perangkat Dengan Sensor 

 

    (a)         (b) 

Gambar 3. 10 Ilustrasi Perangkat Dengan Sensor 

 

Dalam ilustrasi gambar tersebut terdapat 2 gambar yaitu gambar (a) dan gambar 

(b). Pada gambar (a) menujukan belum ada air hujan yang masuk ke dalam corong. 

Pada gambar (b) menunjukan air hujan telah masuk kedalam corong lalu ditampung 
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oleh tipping setelah itu berjungkit ke sebelah kiri. Jika tampungan tipping telah 

penuh pada sebelah kiri maka tipping akan berjungkit ke sebelah kanan. Proses ini 

akan bergantian terus menerus sampai proses air hujan yang masuk telah berhenti.  

 

3.3. Perhitungan Curah Hujan Tipping Bucket 

Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu berupa data curah hujan dalam satuan 

milimeter (mm), rumus tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut [11]. 

CH =  
JT x V

A
  

Keterangan : 

CH  =  Curah Hujan (mm) 

JT =  Jumlah Tipping  

V =  Volume per Tipping cm3 (Volume didapatkan dari tampungan dalam 

per tippingnya sebesar 2 ml untuk setiap jungkitannya) 

A = Luas Penampang Corong (cm2) 

 

Nilai JT (Jumlah Tipping) diperoleh dari jumlah tipping yang akan dihitung secara 

otomatis oleh sensor IR Distance dari nilai JT yang berjungkit ke kanan atau ke kiri. 

Volume didapatkan dari tampungan dalam per tippingnya sebesar 2ml untuk setiap 

jungkitannya, sedangkan untuk mencari luas corong didapatkan dari : 

A =  π. R2 

 

 

Keterangan : 

𝜋 = 3,14 

R = jari jari corong 5,65 cm2   

Dengan demikian luas corong dapat dihitung yaitu : 3,14 x 5,652 = 100 cm2  
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Menghitung jumlah air per tip dengan cara volume air per tip dibagi dengan luas 

penampang sebesar yaitu 2 ml (cm³) / 100 cm² = 0,02 cm = 0,2 mm 

Contoh : Jumlah tipping yang terdeteksi sebanyak 10 kali maka hasil data sistem 

curah hujan yaitu 10 x 0.2 mm = 2 mm   

 

3.4. Perancangan Pengujian 

Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu 

pengujian sensor, pengujian kesalahan, pengujian efisiensi, pengujian biaya dan 

pengujian perangkat lunak 

 

3.4.1. Perancangan Pengujian Perangkat Keras 

Pengujian perangkat keras bertujuan untuk menguji keberhasilan sensor, 

konektivitas dan fungsionalitas pada perangkat pengukuran curah hujan otomatis. 

Data uji perangkat keras dapat dilihat pada Tabel 3. 3. 

 

Tabel 3. 3 Pengujian Perangkat Keras 

No Kelas Uji Butir Uji Indikator Keberhasilan 

1 Sensor IR Distance 
Mendeteksi tipping 

yang ada didepannya 

Sensor menghasilkan nilai 

deteksi benda yang ada 

didepannya  

2 

Pengukuran mulai 

dilakukan ketika 

adanya curah hujan 

Melakukan simulasi 

hujan alami atau hujan 

buatan dengan 

kapasitas air yang telah 

ditentukan 

menggunakan sprayer 

Menghasilkan data curah hujan 

yang sebanding dengan 

pengukuran secara manual 
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No Kelas Uji Butir Uji Indikator Keberhasilan 

Menguji efisiensi biaya 

perangkat dan waktu 

pengukuran dibanding 

dengan pengukuran 

secara manual 

Menghasilkan efisiensi biaya dan 

waktu perangkat pengukuran 

curah hujan 

 

3.4.2. Perancangan Pengujian Perangkat Lunak 

Pengujian perangkat lunak bertujuan untuk mengevaluasi fungsionalitas pada 

sistem pengukuran curah hujan otomatis. Data uji coba perangkat lunak dapat 

dilihat pada Tabel 3. 4. 

 

Tabel 3. 4 Pengujian Perangkat Lunak 

No Kelas Uji Butir Uji Indikator Keberhasilan 

1 

Data curah hujan ke 

penyimpanan 

database 

Mengirimkan hasil 

pengukuran data curah 

hujan ke penyimpanan 

database 

Menghasilkan 1 data curah 

hujan ke penyimpanan 

database 

2 
Menampilkan data 

pencarian curah hujan 

Menampilkan data 

pencarian curah hujan 

berbentuk tabel 

Menghasilkan penyimpanan 

data curah hujan berbentuk 

tabel dan dapat di export 

kedalam bentuk file.xls/pdf 
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3.4.3. Perancangan Skenario Pengujian 

Dalam skenario ini akan dideskripsikan point per point dari mulai nya turun hujan 

sampai dapat dipantau melalui website. 

1. Mempersiapkan alat manual dan alat otomatis di Bendungan Margatiga 

2. Diletakkan di ruang terbuka pada permukaan tanah seperti lapangan/lahan 

parkir 

3. Pengujian dilakukan saat adanya hujan, curah hujan masuk kedalam perangkat 

manual dan perangkat otomatis. Namun jika tidak ada hujan pengujian 

menggunakan simulasi hujan buatan dengan menggunakan spray yang 

bervolume 2liter dan disemprotkan kearah kedua perangkat tersebut. 

a. Pada perangkat otomatis, hujan masuk melalui corong lalu air ditampung 

oleh tipping setelah itu tipping berjungkat jungkit ke kiri dan ke kanan. 

Pada proses perhitungan curah hujan otomatis sensor mendeteksi setiap 

tipping yang berjungkit lalu dihitung dengan rumus perhitungan nya, jika 

deteksi tipping sebanyak 10 kali maka 10 x 0.2 = 2 mm. Nilai 0.2 

didapatkan dari volume / luas penampang corong nya. Proses perhitungan 

curah hujan memproses selama 90 detik untuk mendapatkan hasil data 

curah hujan, jika kurang dari 90 detik tipping masih berjungkit maka 

perhitungan masih berlangsung namun jika lebih dari 90 detik proses 

tipping jungkat jungkit telah selesai maka hasil data curah hujan telah 

ditampil di LCD dan website monitoring curah hujan. 

b. Pada perangkat manual, air masuk kedalam corong ombrometer lalu 

ditampung didalamnya. Perhitungan curah hujan dilakukan saat membuka 

kran ombrometer lalu ditampung oleh gelas ukur. Hasil curah hujan 

didapatkan dari volume air didalam gelas ukur tersebut 

4. Kemudian hubungkan NodeMCU ESP8266 ke jaringan wireless. Setelah itu 

hidupkan web server dan database mysql. Lalu hidupkan ngrok.exe untuk akses 

ke internet. 

5. Pada saat pengukuran curah hujan untuk perangkat sistem hasil langsung bisa 

disimpan kedalam database dan dapat ditampilkan dalam antarmuka curah 

hujan sedangkan perangkat manual diukur melalui gelas ukur yang ditampung 

didalamnya. 
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6. Setelah itu data dicatat data curah hujan otomatis langsung bisa di export ke 

dalam .xls sedangkan data curah hujan manual diukur lalu dicatat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


