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Abstract
Nowadays the water quality monitoring project that had been doing by
government institution is increase due to decreasing of water quality. Many
methods and techniques are developed for water quality monitoring. The
communication technology development such as GSM/CDMA technology
can be used as new network infrastructure for water quality monitoring.
People over the world are now using this technology as new
communication medium. With SMS as the one of services from GSM
technology people can send or receive messages easily. By using the
integration of digital sensor for water quality, digital data logger and GSM
modem as communication unit, the water quality can be monitored as
cheap as sending the SMS by phone cell. The critical value of water quality
parameter also can be monitored and sent to the phone cell of decision
maker.
Key words : real time monitoring, Early Warning System (EWS),

1.

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Saat ini penurunan kualitas air
sungai yang ada di kota-kota besar seperti
Jakarta tidak lagi disebabkan oleh industri
sebagai penyebab utama yang membuang
limbahnya ke sungai-sungai tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
oleh JICA dalam laporannya yang berjudul
“The Study On Urban Drainage and Waste
Water Disposal Project In The City Of
Jakarta, 1990” menyimpulkan bahwa
limbah cair domestik adalah penyebab
utama penurunan kualitas air sungai-sungai
di Jakarta. Pada tahun 1989 tercatat
kontribusi limbah cair domestik sebanyak
78,9% sedangkan limbah cair industri
hanya 8%. Pada tahun 2010 perkiraan

kontribusi limbah cair domestik adalah
menurun 72.7% sedangkan limbah cair
industri meningkat menjadi 9,9% (1) .
Pemantuan kualitas air yang telah
dilakukan
oleh
instansi
pemerintah
sebagian
besar
hasilnya
tidak
dipublikasikan, sehingga tidak banyak
masyarakat yang tahu mengenai kualitas
air di wilayah sekitarnya. Masyarakat akan
tahu setelah terjadi bencana atas
kerusakan kualitas air tersebut terhadap
kehidupan mereka. Pemantauan kualitas air
secara manual yang telah dilakukan
periodik banyak mengalami hambatan
terutama masalah biaya yang besar dan
waktu yang lama untuk melakukan
pemantauan kualitas air.
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Kemajuan teknologi pemantauan
kualitas air secara online telah banyak
diterapkan saat ini.
Teknologinya
bergantung
kepada
perkembangan
teknologi sensor dan yang tidak kalah
penting adalah perkembangan teknologi
komunikasi
data
khususnyamedia
komunikasi
data.
Beberapa
media
komunikasi yang telah dikembangkan untuk
media komunikasi online monitoring antara
lain :
1.
2.
3.
4.

Wiring Communication (dengan kabel)
Fixed line Telecomunication (dengan
kabel)
Radio Communication (tanpa kabel)
Satelite Communication (tanpa kabel)

Teknologi komunikasi seperti contoh di
atas memiliki keunggulan dan kelemahan
yang berbeda-beda, namun semuanya
memerlukan
biaya
pengadaan
dan
operasional yang tidak sedikit.
Untuk mengatasi kendala di atas
maka perlu dikembangkan suatu sistem
monitoring dengan memanfaatkan teknologi
yang sudah ada dan umum digunakan di
masyarakat. Teknologi yang dipakai untuk
mengatasi hal ini adalah teknologi
komunikasi GSM untuk telepon genggam.
Dengan
teknologi
ini
diharapkan
operasional pemantauan kualitas air secara
online dapat dilakukan secara mudah,
cepat dan murah.
1.2.

2.
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Diperoleh disain arsitektur hardware
sistem pemantauan
Diperoleh disain teknis software
sistem database online pemantauan
kualitas air.

Manfaat yang Diharapkan

Manfaat yang diharapkan dari
kegiatan perancangan sistem monitoring
kualitas air secara online dan realtime ini
adalah:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Memberi masukan tentang perlunya
dilakukan monitoring kualitas air secara
online dan real time.
Tersedianya suatu rancangan sistem
data base online yang dapat digunakan
untuk pengembangan sistem informasi
kualitas air.
Tersedianya
model
pemantauan
kualitas air real time sebagai alternatif
untuk peningkatan sistem pemantauan
di beberapa ins tansi terkait.
Dengan terbangunnya sistem ini
diharapkan informasi kualitas air dapat
diakses
secara
langsung
dari
sumbernya secara terbuka.
Penghematan biaya pengembangan
sistem
dengan
memanfaatkan
infrastruktur jaringan komunikasi yang
ada dan umum digunakan.
Penghematan
biaya
operasional
kegiatan pemantauan kualitas air
secara rutin

Hasil perancangan teknologi pemantauan online menggunakan sistem komunikasi GSM ini dapat diaplikasikan untuk :
1.
2.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan
kegiatan
ini
adalah
melakukan
perancangan
sistem
pemantauan kualitas air secara online
dan real time menggunakan sistem
komunikasi GSM. Adapun sasaran dari
kegiatan ini adalah :
1.

1.3.

3.

1.4.

Pemantauan kualitas limbah cair
domestik, limbah cair dari kegiatan
industri, dan rumah sakit.
Pemantauan pencemaran air di
pantai, misalnya red tide atau alga
blom dan tumpahan minyak dari
kabal tangker di laut.
Pemantauan kualitas air sungai, kali
dan danau yang diperuntukkan
sebagai sumber air minum bagi
kebutuhan masyarakat sekitarnya.
Lingkup Kegiatan

Kegiatan
perancangan
sistem
pemantau-an kualitas air secara online dan
realtime terdiri dari kegiatan-kegiatan
perancangan masing-masing komponenya,
yaitu sebagai berikut :
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1. Perancangan arsitektur perangkat keras
sistem pemantauan :
• Perancangan sistem sensor
• Perancangan sistem data logger
• Perancangan sistem komunikasi
dengan GSM modem dan sistem
radio
• Perancangan sistem sumber tenaga
listrik
• Perancangan sistem pusat data
2. Perancangan
sistem
software
pengendalian dan database monitoring
online ;
• Perancangan sistem control data
logger dan SMS gateway
• Perancangan
sistem
database
kualitas air
2.
2.1.

telah ditetapkan, program sistem data
logger akan mengirimkan pesan secara
otomatis ke pusat data (Event Base).
Kombinasi ketiga metode ini sangat
bergantung kepada kualitas program yang
dapat ditanamkan pada micro controler
sebagai data loggernya. Perkembangan
teknologi digital, memungkinkan data logger
untuk melakukan pengukuran data dengan
tingkat ketelitian tinggi.
St. Pemantauan

1

2

3

4

TEKNOLOGI PEMANTAUAN
Model Pemantauan

Kegiatan pemantauan kualitas air
online dan realtime merupakan kegiatan
telemetri
(tele:
jarak
jauh,
metri:
pengukuran).
Berdasarkan
metode
pengambilan datanya, sistem telemetri
monitoring ini dapat dibedakan menjadi tiga
macam, yaitu : (2)
Pusat Data
1.
2.
3.

Time Base Telemetri (pengiriman data
digerakkan oleh waktu)
Polling Base Telemetri (pengiriman
data digerakkan oleh perintah dari
pusat data)
Event Base Telemetri (pengiriman data
digerakan oleh adanya peristiwa atau
perubahan parameter)

Metode yang digunakan dalam
kegiatan
pengembangan
sistem
pemantauan online dengan mengguna kan
teknologi komunikasi GSM di sini adalah
gabungan dari ketiga model telemetri ini,
karena sistem ini dirancang untuk
melakukan pemantauan menurut selang
waktu yang dapat diset sesuai dengan
kebutuhan (Time Base). Selain itu
perubahan setting selang waktu dapat
dilakukan dari pusat
data melalui
pengiriman perintah menggunakan media
komunikasi (Polling Base), dan jika terjadi
pelanggaran terhadap baku mutu yang

Gambar 1. Model telemetri Onlimo yang
dikembangkan
Berkat kemajuan teknologi komunikasi data dan elektronika saat ini, data
logger dapat dibuat untuk melakukan
pengiriman data dengan biaya murah dan
sangat cepat. Sehingga data logger dapat
segera mengirimkan data ke pusat data jika
terdapat pencemaran air atau kejadian
dimana hasil pengukuran telah melebihi
baku mutu.
2.2.

Teknologi Komunikasi GSM dan
CDMA

Teknologi GSM (Global System for
Mobile Communication) merupakan salah
satu teknologi komunikasi data yang paling
banyak diterapkan untuk komunikasi
telepon genggam. Selain teknologi GSM,
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saat ini juga telah banyak digunakan
perangkat
telepon
genggam
yang
menggunakan teknologi komunikasi CDMA
(Code Division Multiple Access). Namun
luas jangkauan pelayanan jaringan GSM
masih lebih besar jika dibandingkan dengan
jangkauan pelayanan CDMA.

genggam yang ada di pasaran dapat
digunakan sebagai alat pengirim data
menggunakan multi mode frekwensi yang
disediakan oleh operator telekomunikasi.
Untuk jaringan GSM disediakan mode
frekwensi dari 900MHz, 1.800MHz sampai
1.900MHz.
Untuk
jaringan
CDMA
disediakan mode frekwensi 800MHz dan
1.900MHz. Sedangkan jaringan AMPS
menggunakan frekwensi 800MHz. (5)
2.3.

Sumber : GSM Association - GSM World
Coverage 2005
(http://www.gsmworld.com/)
Gambar 2. Coverage Area TELKOMSEL
(GSM
900MHz, 1.800MHz)
di Jawa Barat
Teknologi
GSM
dan
CDMA
merupakan teknologi generasi ke 3 (3G)
yang saat ini paling banyak digunakan,
yaitu kurang lebih 120 juta pengguna di
seluruh dunia dan di sekitar 120 negara. (3)
Selain biayanya murah, bermacam-macam
fasilitas dapat diberikan oleh teknologi ini, di
antaranya adalah akses jaringan global
internet dan layanan SMS (Short Message
Service). (4) Layanan SMS yang disediakan
memiliki kapasitas 140 byte data, yaitu
sekitar 140~160 karakter dalam sekali
pengiriman dengan biaya pengiriman
berkisar Rp. 150 ~ Rp. 350. Jumlah 160
karakter ini cukup untuk mengirimkan
informasi pengukuran kualitas air yang
berisi data-data : nomor stasiun, tanggal
dan jam pengukuran serta beberapa
parameter hasil penguk uran kualitas.
Selain banyaknya operator penyedia
jasa telekomunikasi GSM dan CDMA yang
memberikan berbagai peringkat pilihan
harga, juga cakupan wilayahnya dapat
mencapai ke seluruh pelosok di daerah
terpencil sekali pun. Perangkat telepon
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Teknologi Sensor

Beberapa parameter kualitas air
telah diatur oleh peraturan perundangan.
Namun tidak semua parameter dapat
diaplikasikan dalam sistem telemetri karena
sangat tergantung dari kemampuan sensor
digital yang ada di pasaran. Sensor digital
yang dapat digunakan adalah digital probe
electro-chemical, yaitu (6) :
Tabel 1. Sensor Digital Untuk Telemetri
Parameter
Dissolved
Oxygen
Turbidity
Conductivity
Temperatur
pH
Ammonium ion
TOC
Floating oil
Chlorofyll-a
Biomonitor
(toxicity meter)

Baku Mutu

Satuan

0-20

mg/l

0-500
0-2000
0-50
0-14
0-10
0-20
—
0,1<

NTU
µS/cm
C°

0-15

Index T

mg/l
mg/l
—
µg/l

Perusahaan pembuat sensor saat ini
telah melengkapi teknologinya dengan
spesifikasi teknis yang hampir sama untuk
berbagai merk, yaitu :
•
•
•
•
•
•
•
•

Output data

: analog atau digital (420mA)
Koneksi PC : RS232C atau RS485C
Data speed : 1.200 ~ 11.520 bps
Probe
: single atau multi
Info lokasi
: GPS
Memori
: Internal flash memory
Data logging : cyclic atau noncyclic
Logging interval: 1 ~ 86.400 detik
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melalui perangkat komunikasi GSM
(GSM Modem). Data yang terkirim
disusun dalam format tertentu agar
dapat dilakukan penghematan terhadap
jumlah data SMS yang dapat dikirimkan
(160 karakter atau 140 byte data).
D. Pengelolaan Data

Gambar 3. Digital Multi Probe Sensor
3. PERANCANGAN SISTEM ONLIMO
Sistem
monitoring
dikembangkan memiliki prinsip
sebagai berikut :

yang
kerja

A. Pengambilan Data
Proses pengambilan data dilakukan
oleh sensor digital yang diletakkan di
lokasi
yang
telah
ditentukan
koordinatnya. Sensor ini bertugas
merubah satuan parameter ke dalam
satuan elektronik yang kemudian
dikonversikan ke dalam data digital.
Sensor yang digunakan terdiri dari
probe DO, pH, Suhu, dan Turbidity.
Keempat probe ini memberikan hasil
pengukuran parameter DO, pH, Suhu,
Konduktifitas, TDS, dan Salinitas.
B. Penyimpanan Data Sementara
Data yang diukur oleh sensor digital
kemudian dimasukkan ke dalam
internal flash memori yang berada di
dalam data logger. Penyimpanan data
ini bersifat sementara dan dilakukan
menurut interval waktu yang dapat
diset melalui data logger.
C. Pengiriman Data
Data yang tersimpan dalam internal
flash memori kemudian dikirim oleh
data logger ke pusat data sesuai
internval waktu yang dapat diset pula

Data yang terkirim diterima oleh pusat
data dengan perangkat GSM modem
dalam bentuk SMS yang langsung
terimpan ke dalam file di komputer.
Oleh prangkat lunak database data
dalam file ini dimasukkan ke dalam
tabel pengukuran untuk dikelola
menjadi informasi kualitas air.
E. Penyampain Informasi Data
Program database mengelola data
menjadi informasi kualitas baik dalam
bentuk angka mupun grafis. Selain
program database terdapat program
pengendali yang akan mengatur SMS.
Program ini memonitor SMS dari
pengguna yang memerlukan informasi.
Untuk itu diperlukan manajemen
pengguna, dimana program hanya
akan merespon SMS dari pengguna yg
sudah terdaftar. Dengan demikian,
selain menyimpan data monitoring dan
memonitor keberadaan stasiun-stasiun
pemantauan, pusat pengolahan data
juga melayani informasi yang dibutuh
kan oleh pengguna.
F. Sistem Peringatan Dini
Data yang diambil selalu dibandingkan
dengan baku mutu untuk masingmasing parameter. Apabila terjadi
kondisi kritis dimana hasil pengukuran
melampaui nilai baku mutunya, maka
tanpa menunggu selang waktu, secara
khusus data logger akan mengirimkan
data tersebut ke pusat data dan
program
pengendali
SMS
akan
mengirimkannya ke nomor telepon
genggam
pengguna
yang
telah
didaftarkan.

Sistem Pemantauan Online........J. Tek. Ling. PTL-BPPT. 7(2): 115-128

119

3. Rancangan Sistem Onlimo

2.4. Rancangan Data Logger

Sistem monitoring online dengan
sistem GSM sangat bergantung pada
teknologi komunikasi GSM. Agar dapat
diaplikasikan semua komponen sistem
harus berada di dalam cakupan layanan
(coverage area) dari operator jaringan GSM
yang digunakan. Rancangan Onlimo
dengan sistem GSM dapat dilihat seperti
gambar 4. Pada rancangan ini komunikasi
data dari stasiun pemantauan ke pusat data
dilakukan dengan pengiriman SMS menggunakan GSM modem GSM. Di lokasi
pemantauan, data logger terhubung dengan
single atau multiprobe sensor. Interval
waktu pengambilan data dan pengiriman
data ke pusat data dapat diset oleh data
logger melalui program pengendali di pusat

Data logger dirancang untuk memiliki
kemampuan mencatat data dari hasil
pengukuran oleh multi probe sensor,
menyimpannya ke dalam internal flash
memori dan mengirimkannya melalui SMS
ke pusat data menurut interval waktu yang
dapat diset oleh program kontrol.
Komponen internal data logger terdiri dari :
•
•
•
•

Progamable Central Processing Unit
(CPU)
Sistem koneksi input/output (I/O) digital
Sistem koneksi sensor analog port
Sistem koneksi media komunikasi

Rancangan data logger onlimo
seperti terlihat pada gambar 5 memiliki
spesifikasi pengembangan sebagai berikut :
•
•
•

RS-232 port : 1 main, 3 slave
8 channel analog port
8 bit optocoupler TTL input, dapat
diekspansi menjadi 40 bit

data.
Gambar 4. Rancangan Onlimo dengan
(7)
Sistem GSM
Komunikasi antara data logger dan
pusat data dalam pengiriman data dilaku
kan dalam dua arah. Program pengendali
akan memberikan konfirmasi bahwa data
sudah diterima, dan data yang tersimpan di
internal flash memori dapat dihapus.
Apabila data tidak diterima pusat data,
maka data logger akan mengirimkan
kembali data yang sama secara terus
menerus sampai mendapatkan konfirmasi
bahwa data telah diterima oleh program
pengendali di pusat data.
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Gambar 5. Rancangan Unit Data Logger (7)
•
•
•
•

4 bit Transistor output, dapat
diekspansi menjadi 20 bit
256 kByte flash memori
Real Time Clock
Fitur PLC (progamable logic control)
untuk proses kontrol dan warning
system
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3.3.

Rancangan Format Data

3.4.

Sistem Komunikasi

Sistem
monitoring
online
dikembangkan untuk dapat mengamati
kualitas air di lebih dari satu lokasi
pemantauan (stasiun monitoring). Untuk
membedakan hasil pengamatan antara
stasiun yang satu dengan stasiun yang lain
perlu diberikan penomoran identitas yang
bersifat unik, dimana satu nomor stasiun
hanya dimiliki oleh sebuah stasiun
pemantauan.

Unit komunikasi yang digunakan
pada intinya adalah GSM modem.
Perangkat ini bisa dalam bentuk telepon
selular (hand phone) yang saat ini banyak
digunakan atau perangkat khusus modem
dengan teknologi GSM. Jika mengguna-kan
bentuk telepon selular peru disediakan
kabel data yang sesuai. Sistem onlimo
disarankan
menggunakan
perangkat
khusus GSM modem.

Tabel 2. Format, Tipe dan Ukuran Data
Data
Format
Ukuran
Stat
Xn
3
Tanggal
DD / MM /
10
YYYY
Waktu
HH : MM : SS
8
Suhu
double
5
DHL
double
7
TDS
double
7
Salinitas
double
5
DO
double
5
pH
double
4

Gambar 6. Sistem Komunikasi Untuk Wilayah di
Luar Jangkauan Jaringan GSM

Selain data nomor identitas stasiun
pemantauan diperlukan juga informasi
tanggal dan waktu pengukuran, serta
data hasil pengukuran untuk setiap
parameter yang diukur. Masing-masing
data mengikuti format penulisan seperti
tabel 2 di atas :
Dari uraian di atas dapat
ditentukan format pengiriman data
untuk
sekali
pengiriman
hasil
pengukuran di setiap lokasi stasiun
pemantauan, yaitu :
Format : Parameter [size]
STAT

TGL

JAM

SUHU

DHL
[7]

[3]

[10]

[8]

[5]

TDS

SAL

DO

pH

[7]

[5]

[5]

[4]

Untuk mengatasi kelemahan pada
sistem komunikasi GSM yang digunakan,
dimana sistem komunikasinya sangat
bergantung kepada cakupan wilayah
pelayanan jaringan GSM, maka perlu
diterapkan sistem komunikasi radio.
Sistem radio dapat diterapkan untuk
daerah-daerah misalnya pantai, laut lepas,
gunung dan daerah-daerah terpencil
lainnya yang tidak terjangkau oleh jaringan
GSM.
3.5.

Sistem Manajemen Kelistrikan

Sistem
pemantauan
yang
dikembangkan membutuhkan tenaga listrik
yang sangat kecil, sehingga dapat disuplai
oleh baterai kering berkapasitas 12 volt dan
6 Ah. Untuk daerah yang memiliki suplai
listrik dari jaringan PLN sumber listrik
tidak jadi masalah, namun untuk daerah
yang tidak memiliki jaringan listrik PLN,
maka suplai tenaga listrik dapat dipenuhi
dengan menggunakan solar cell. Melalui
alat pengatur tegangan (Voltage Reguator)

Jumlah karakter (Total 54 Karakter) :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gambar 7. Sistem Manajemen Kelistrikan (7)
sistem solar cell dapat digunakan
untuk mengisi baterai kering. Pros es
pengisiannya dapat diatur secara otomatis
oleh program control (PLC) yang
ditanamkan pada chip di dalam perangkat
data logger. Dengan demikian, sistem
monitoring dapat beroperasi 24 jam.
Rancangan sistem manajemen kelistrikan
dapat dilihat pada gambar 7.
3.6.

Gambar 8 berikut adalah konfigurasi
minimal unit pengolahan data untuk
pemantauan online.

Rancangan Pusat Pengolahan
Data

Pusat pengolahan data online
pemantauan
ini
merupakan
pusat
penerima data pemantauan dari seluruh
stasiun pemantauan yang ada. Pusat
data ini selain berfungsi menerima hasil
pemantauan kualitas air secara online
dan realtime juga berfungsi sebagai
pengendali jarak jauh untuk data logger
yang telah dipasang. Di pusat data
diinstalasikan sistem software control dan
database
online
monitoring
pada
komputer server. Komputer server yang
dijadikan sebagai pusat data hanya
dipergunakan untuk melakukan proses
penerimaan data dari semua stasiun
pemantauan dan tidak digunakan untuk
melakukan pekerjaan kantor lainnya.
Untuk
membangun
pusat
pengolahan data minimal terdiri dari satu
unit perangkat keras komputer yang
memiliki konfigurasi server. Komputer
server ini akan aktif selama 24 jam setiap
hari. Konfigurasi pusat pengolahan data
terdiri dari :
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Komputer Server
Sistem operasi komputer
Software aplikasi SMS
Sistem software database onlimo
Software web server untuk publikasi
data ke internet
Perangkat komunikasi GSM modem
(handphone)
Perangkat backup data (CD Writer)
Perangkat koneksi jaringan internet
Printer

Gambar 8. Rancangan Pusat Pengolahan Data
Spesifikasi untuk pusat pengolahan data
seperti contoh di atas adalah sebagai
berikut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PC Server : Intel P4 2GHz, 40GB HDD,
512MB Mem, 64MB 17” Disp.
PC Client : Intel P4 1.7GHz, 20GB HDD,
128MB Mem, 32MB 15: Disp.
Operating System : MS Windows XP
Database Server : MS Access 2003
Dokumen Reader : Adobe Acrobat
Web Browser : MS Internet Explorer
Web Server : MS Internet Information
Service
Peta Digital : Map Info
Sistem Komunikasi : GSM Handphone

Selain memiliki jaringan komputer
dan berbagai perlengkapannya, pusat data
harus memiliki struktur organisasi teknis
yang akan bertanggung jawab menjalankan
dan memelihara seluruh operasional sistem
pemantauan
online.
Untuk
dapat
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menjalankan seluruh operasional sistem
pemantauan online organisasi yang
dibentuk perlu memiliki kemampuan SDM
yang baik khususnya di bidang sistem
komputer
dan
sistem
database.
Peningkatan kemampuan SDM tersebut
dapat dilakukan melalui pendidikan dan
pelatihan.

•
•

C. Database Administrator :
•
•
•

•
Gambar 9. Struktur Organisasi Pusat
Pengolahan Data
Tugas dan fungsi masing-masing
struktur organisasi perlu didefinisikan agar
tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab
kegiatan pengoperasian dan perawatan
peralatan sistem pemantauan online.
Desktirpsi tugas dan fungsi tersebut dapat
dirinci sebagai berikut :
A. Kepala Unit Pengolah Data :
•
•
•

Mengkoordinasikan
tugas
pemeliharaan sistem hardware dan
software secara rutin.
Melaporkan hasil kegiatan pemantauan
baik secara manual maupun online
secara rutin.
Menjamin
tersedianya
perangkat
pendukung hardware dan software jika
diperlukan untuk pengoperasian sistem
hardware
dan
software
online
monitoring.

B. Sistem Administrator :
•

•
•

Menginstalasikan sistem operasi (OS),
software control dan database online
monitoring
ke
dalam
perangkat
komputer server.
Memelihara sistem komputer agar tetap
berjalan dengan baik dan stabil.
Memantau proses keseluruhan yang
bekerja pada sistem komputer.

Memantau proses pemasukan data dari
setiap stasiun monitoring.
Melakukan registrasi pengguna sistem
komputer.

Memastikan software database server
telah bekerja dengan baik dan stabil
Melakukan registrasi pengguna sistem
software database onlimo
Mengkompresi / mengkompakkan file
data dan membuat backup file data dan
menyimpannya ke dalam media lain
secara rutin
Membantu operator dalam melakukan
proses impor dan ekspor data dari dan
ke dalam sistem komputer

D. Operator :
•
•
•
•

3.7.

Memasukan
data
analisa
hasil
pemantauan secara manual
Mengedit data pemantauan jika
diperlukan
Mencetak
laporan
data
hasil
pemantauan secara rutin sesuai aturan
yang ada
Membantu pengguna dalam mencari
dan menelusuri data hasil pemantauan
baik manual maupun online
Rancangan
Monitoring

Software

Online

Kegiatan perancangan software
online monitoring terdiri dari rancangan
software kontrol untuk mengendalikan data
logger dan rancangan softtware database
online monitoring untuk mengelola data
kualitas air. Software kontrol berfungsi
sebagai
pengendali
operasi
sistem
monitoring. Software ini aktif setiap saat
untuk menerima data hasil pengukuran.
Selain sebagai penerima data, software ini
dapat digunakan untuk mengirimkan
perintah-perintah tertentu untuk melakukan
konfigurasi setting data logger.
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Pada software kontrol dirancang
untuk menampilkan beberapa fungsi
monitoring, yaitu :

pengguna yang akan dikirimkan
informasi nilai kritis kualitas air jika
terjadi pencemaran.
4. Stasiun
Digunakan untuk mengelola data
stasiun pemantauan (Nomor HP, Nama
dan Lokasi Stasiun) serta data
pengguna/operator
sistem
onlimo
(Nama dan Nomor HP) yang diberi izin
untuk mengakses secara langsung
sistem SMS gateway untuk memperoleh
informasi kualitas air terkini.

Gambar 10. Software Kontrol Onlimo
1. Data Pemantauan
Digunakan untuk menampilkan data
yang diterima baik data rutin sesuai
interval
waktu
yang
ditentukan
maupun data kritis jika terjadi
pelanggaran baku mutu kualitas air
untuk keperluan sistem peringatan dini
(Early Warning System)
2. Pengaturan Onlimo
Digunakan untuk mengkonfigurasi
ulang data logger yang telah
ditempatkan di lokasi pemantauan.
Parameter yang dapat diset ulang
diantaranya adalah : tanggal dan jam
sistem data logger, ID dan nama
stasiun, interval waktu pengambilan
data dan interval waktu pengiriman
data, serta pengecekan ke dalam
internal flash memory.
3. EWS (Early Wanring System)
Fungsi ini yang berperan menjalankan
sistem peringatan dini jika terjadi
pencemaran kualitas air. Melalui
fungsi ini dapat ditentukan baku mutu
masing-masing parameter sesuai
peraturan yang berlaku. Selain itu
fungsi
ini
digunakan
untuk
mendaftarkan nama dan nomor HP
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5. SMS Gateway
Fungsi ini digunakan untuk membuka
dan menutup hubungan antara data
logger dan pusat data, mengatur
kecepatan dan mengubah operator
GSM yang akan diguna-kan sebagai
media komunikasi antara data logger
dan pusat data.
Pada
perancangan
sistem
database online monitoring kualitas air
dihasilkan
beberapa
tabel
untuk
menyimpan data, diantaranya tabel
Stasiun dan tabel Pengukuran. Kedua
tabel tersebut memiliki relasi dengan
primary key IDStasiun yang dapat
digambarkan seperti gambar 11 di bawah
ini.
Tabel Stasiun
* IDStasiun
NamaStasiun
AlamatStasiun
NomorHP
KontakPerson
KoordLintang
KoordinatBujur
Keterangan

___

Tabel Pengukuran
IDStasiun *
TangalPengukuran *
WaktuPengukuran *
Suhu
DHL
TDS
Salinitas
DO
pH

Gambar 11. Relasi Tabel Stasiun dan Tabel

Pengukuran
Selain tabel, untuk keperluan
manipulasi data pada sistem database
online monitoring kualitas air, perlu
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didefinisikan juga beberapa query yang
merupakan gabungan dari beberapa
tabel inti yang memiliki relasi. Query
tersebut
didefinisikan
menggunakan
bahasa
SQL
(Structured
Query
Language) yang merupakan bahasa
standar untuk pengembangan sistem
database.
Sistem software dikembangkan
dengan cara menyusun beberapa modul,
yaitu modul menu utama, modul
pengisian data stasiun, modul editing
data pengukuran, modul pengguna dan
modul penelusuran data, serta modul
pelaporan data. Masing-masing modul
telah dikembangkan sedemikian rupa
sehingga
dapat
dengan
mudah
digunakan oleh pengguna sistem.
Software kontrol dan software
database menggunakan secara bersamasama file data pengukuran yang setiap
interval waktu tertentu bertambah jumlah
record datanya. File ini digunakan oleh
software kontrol untuk sebagai media
penyimpanan sementara data yang
dikirimkan oleh data logger. Selanjutnya
secara
berkala
softwa re
database
menyalin seluruh record datanya dan
dimasukkan ke dalam tabel data
pengukuran di dalam sistem database.
Gambar 12 adalah tampilan software
database yang telah dikembangkan.

Gambar 12. Software Database Onlimo

4. UJI COBA DAN OPTIMASI SISTEM
Uji coba terhadap sistem online
monitoring
telah
dilakukan
dalam
beberapa tahapan, yaitu :
1.
2.
3.
4.

Uji coba software database
Uji coba sensor secara langsung
Uji coba data logger
Uji coba integrasi sistem

Untuk uji coba software database
secara
terpisah
dilakukan
dengan
membuat contoh data yang dihasilkan
dengan membuat program penghasil
data secara otomatis. Uji coba sensor
secara
langsung
dilakukan
untuk
melakukan kalibrasi dan pengambilan
data
secara
langsung
dengan
menghubungkan unit sensor dengan
komputer.

Gambar 13. Uji Coba Sensor Secara
Langsung
Uji coba juga telah dilakukan di
lokasi sekitar muara kali cakung di
wilayah Jakarta Utara. Pengambilan data
secara langsung telah dilakukan di empat
titik lokasi pengambilan. Koordinat lokasi
pengukuran dapat dilihat pada tabel 3.
Adapun tampilan grafik data hasil
pengukuran di empat lokasi tersebut
dapat dilihat pada gambar 17~20 di
bagian
lampiran.
Grafik
tersebut
menunjukkan data oksigen (DO) yang
diambil di kedalaman 1 ~ 6 meter di
bawah permukaan air.
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Untuk pengujian data logger telah
dilakukan
dengan
mensimulasikan
penerimaan data oleh sensor yang
dilakukan dengan membuat simulasi
program. Sedangkan uji coba integrasi
seluruh sistem telah dilakukan dengan
mengintegrasikan semua komponen online
monitoring mulai dari unit sensor, data
logger, unit transmisi data, modul kelistrikan
dan sistem software database. Uji coba ini
dilakukan dengan membuat bak kolam kecil
berisi air yang dapat mensimulasikan
perubahan konsentrasi air di dalamnya.

Gambar di bawah ini adalah unit
data logger yang terintegrasi dengan
sistem batere dan unit transmisi data
berupa GSM Modem.

Gambar 16.

Sistem Data Logger, GSM
Modem dan Sistem Batere

Tabel 3. Koordinat Lokasi Pengukuran

Gambar 14. Peta Lokasi Pengujian
Sensor dengan
Pengukuran Langsung

Lokasi

Lintang Selatan

Bujur Timur

T1

06o 05’ 44’’

106o 56’ 22’’

T2

06 04’ 40’’

106o 54’ 40’’

T3

06o 01’ 40’’

106o 56’ 40’’

T4

o

o

06 04’ 00’’

106o 57’ 20’’

Untuk uji coba penggunaan sistem
GSM dilakukan dengan menggunakan
beberapa nomor yang berbeda-beda
operatornya, yaitu TELKOMSEL dan
SATELINDO.
Tidak
ada
masalah
terhadap pengiriman SMS selama
pengoperasian sistem, yaitu sepanjang
integrasi antara unit sensor, data logger
dan komputer server tidak bermasalah.
Optimasi
dilakukan
setelah
dilakukan uji coba terhadap sistem yang
telah diintegrasikan dan ditemukan
beberapa kesalahan pada sistem Onlimo,
antara lain :

Gambar 15. Bak Kolam Kecil Untuk
Simulasi Konsenstasi Air
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1. Modul kelistrikan pada komponen
batere dan GSM Modem (Cellular
Phone)
tidak
dapat
melakukan
pengisian ulang (recharge) secara

Wahjono H. D. 2006

otomatis. Perlu dilakukan perbaikan
terhadap Program Logic Control (PLC)
yang terdapat di dalam Data Logger.
2. Modul software control Onlimo dapat
menghasilkan data pengukuran ke
dalam file yang digunakan secara
bersama (sharing) oleh program
database, namun format penulisan
data kadang-kadang berubah jika
berpindah dari komputer yang satu ke
komputer yang lain. Perlu dilakukan
perbaikan terhadap source code
program control.
3. Beberapa komponen pada modul
software
database
tidak
dapat
digunakan untuk memantau stasiun
yang
berbeda.
Perlu
dilakukan
perbaikan terhadap source code
komponen modul stasiun di dalam
software database Onlimo.
4. Penggunaan unit transmisi GSM
Modem yang berupa perangkat
handphone memberikan hasil yang
kurang memuaskan, dimana pada
suhu tertentu perangkat handphone
akan mati, sehingga tidak dapat
mengirimkan data. Perlu dilakukan
penggantian unit transmisi GSM
modem.
5. BIAYA OPERASIONAL
Pengoperasian peralatan sistem
online monitoring ini memerlukan biaya
operasi yang sangat murah. Selain itu
tidak
diperlukan
banyak
kapasitas
memori untuk penyimpanan datanya.
Perhitungan dalam tabel 4 di bawah ini
adalah
analisis
kebutuhan
biaya
operasional
dengan
asumsi
biaya
pengiriman SMS Rp. 300 per SMS,
jumlah hari dalam satu bulan adalah 30,
jumlah hari dalam satu tahun adalah 365,
waktu pengambilan data setiap 1 jam
sekali, dan jumlah lokasi pemantauan
1~5 lokasi.
Tabel di bawah ini adalah tabel
analisis terhadap kebutuhan kapasitas
memori
untuk
penyimpanan
data
pengukurannya.

Tabel4. Analisis
Kebutuhan
Operasional

Biaya

Lokasi

karakter

jam

Rp/Bulan

1

160

24

216.000

2.628.000

Rp/Thn

2

160

24

432.000

5.256.000

3

160

24

648.000

7.884.000

4

160

24

864.000

10.512.000

5

160

24

1.080.000

13.140.000

Tabel 5. Analisis Kebutuhan Memori
Lokasi

karakter

jam

Byte/Bulan

Byte/Thn

1

160

24

115.200

1.401.600

2

160

24

230.400

2.803.200

3

160

24

345.600

4.204.800

4

160

24

460.800

5.606.400

5

160

24

576.000

7.008.000

Tabel 6. Media Penyimpanan Data
Media
Disket

Kapasitas
1.440.000
byte

Chip
memory

1 ~ 64 x 106
byte
(1 ~ 64MB)

Setara Dengan
1 tahun
penyimpanan / 1
lokasi

44 tahun
penyimpan-an / 1
lokasi

Cdrom
700 x 106
byte (700MB)

486 tahun
penyimpanan / 1
lokasi

Hard drive
80 x 109 byte
(80 GB)

55555 tahun
penyim-panan / 1
lokasi
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Jika dibandingkan dengan media
penyimpanan data (disk ) yang ada saat ini
maka untuk masing-masing jenis media
dapat digunakan untuk jangka waktu yang
berbeda-beda. Tabel di bawah ini
menerangkan beberapa jenis media
penyimpanan data yang dapat digunakan.

6.

6. KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang dapat
ditarik dari kegiatan pengembangan
sistem pemantauan online kualitas air
menggunakan sistem GSM antara lain :
1.

2.

3.

4.

5.
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Pemantauan secara online hanya
dapat dilakukan terhadap beberapa
parameter yang dapat diwakili oleh
sensor electro chemical saja.
Biaya operasional untuk pembelian
pulsa dapat lebih murah jika
memanfaatkan
paket nomor dari
satu operator yang sama. Selain itu
penghematan
biaya
pengiriman
dapat
dilakukan
dengan
memprogram PLC data logger untuk
mengirimkan data satu atau dua kali
dalam satu hari.
Tidak banyak diperlukan kapasitas
media
penyimpan
data
untuk
penyimpanan
data
pengukuran,
sehingga proses backup data tidak
perlu membutuhkan biaya mahal.
Untuk keperluan mobile monitoring
ke lokasi pengukuran yang menjadi
masalah adalah penyediaan sumber
listrik. Selain batere yang perlu diisi
ulang, mini Genset (450 watt) juga
dapat dijadikan alternatif sumber
listrik, namun diperlukan ketersedia
an bahan bakar bensin untuk
menggerakkan Genset.
Sistem solar cell untuk alternatif
sumber listrik untuk sistem Onlimo

7.

dapat
digunakan
untuk
lokasi
pengukuran yang
terbuka
dan
mendapatkan
sinar
matahari
langsung.
Untuk menguji ketahanan sistem
software control dan sistem software
database perlu diujicobakan terhadap
lebih dari satu sensor dan data
logger. SMS Gateway pada pusat
data (Data Center) harus dapat
melayani
beberapa
stasiun
pengukuran.
Perlu dilakukan pengujian sistem
secara lengkap dalam jangka waktu
yang lama secara terus menerus
untuk
mengetahui
kehandalam
sistem Onlimo.
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