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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan tujuan skripsi ini dibuat, latar belakang permasalahan yang 

mendasari pembuatan skripsi, spesifikasi alat yang akan direalisasikan dan sistematika 

penulisan skripsi. 

1.1 Tujuan 

Merancang dan merealisasikan alat untuk menghitung biaya yang keluar berdasarkan 

debit air yang digunakan dengan flowmeter. 

1.2 Latar Belakang 

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik 

daerah, yang yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM 

terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM 

merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor 

oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. 

Air merupakan kebutuhan pokok untuk setiap manusia. Standar kebutuhan pokok air 

minum adalah sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau 

sebesar satuan volume lainnya. 

Pengukuran air yang dipakai menggunakan alat yang dinamakan flowmeter. Flowmeter 

menghitung jumlah debit air yang sudah digunakan, nantinya data debit air yang sudah 

digunakan akan dicatat oleh pihak PDAM dan akan dihitung secara manual. 

Permasalahan yang terjadi masyarakat kurang mengerti jumlah debit air yang telah 

digunakan dikarenakan masyarakat tidak bisa selalu memantau penggunaan air setiap harinya 

dan masyarakat tidak mengerti biaya yang harus dikeluarkan untuk pembayaran air PDAM 

yang mengakibatkan tidak terkontrolnya penggunaan air sehingga merugikan pihak 

masyarakat sendiri.  

Pengecekan air yang secara manual atau dengan kata lain menggunakan pegawai 

PDAM sendiri dapat menimbulkan kerugian baik pada pihak masyarakat bahkan pihak 

PDAM itu sendiri. 
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Tulisan pada Word Press yang Berjudul “Hati-hati dengan Tagihan PAM 

Anda”.Permasalahan yang terjadi adanya kecurangan dari pihak pencatat jumlah debit air 

yang mengakibatkan membengkaknya tagihan air PDAM yang terjadi pada ibu Nungki.[6] 

Tulisan pada Harian Analisa yang Berjudul “Tagihan Air yang 

Membengkak”.Permasalahan yang terjadi adanya ketidakjujuran dari pihak pencatat PDAM, 

ketika ditanyakan sejak kapan tagihan membengkak dan pihak pencatat PDAM tidak 

menjawab dan malah melemparkan pada pihak PDAM pusatnya, kejadian ini terjadi pada 

bapak Miduk Hutabarat di Medan.[7]  

Alasan diatas menjadi dasar penyusunan tugas akhir ini. Saya berniat untuk membuat 

perhitungan biaya penggunaan air pada PDAM dengan flowmeter PDAM dan system kontrol 

yang akan menampilkan biaya dan jumlah penggunaan debit air, data berupa biaya dan 

penggunaan debit air yang digunakan akan dikirimkan ke suatu IP server sehingga pegawai 

PDAM tidak perlu datang ke setiap rumah, tinggal mengambil datanya melalui internet 

dengan mengakses IP server yang sudah ada datanya langsung dari flowmeter di setiap 

rumah.  

 

 

1.3.    Batasan Masalah 

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 12/I.3/FTEK/II/2017 yang telah dikeluarkan pada 

tanggal 06 Februari 2017, tugas akhir memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

1. Memiliki ralat pengukuran yang terbaca pada flowsensor sebesar 3% 

dibandingkan dengan flowmeter PDAM 

2. Pemasangan alat akan diletakkan setelah flowmeter PDAM ditujukan supaya 

tidak mengganggu jalannya air yang masuk ke flowmeter PDAM 

3. LCD dapat menampilkan data jumlah air dengan maksimal 4 angka di depan 

koma dan 2 angka di belakang koma, contohnya 4345,66 

4. LCD dapat menampilkan tarif dengan maksimal 7 angka di depan koma dan 2 

angka di belakang koma, contohnya Rp. 1.000.000,00 

5. Memiliki fitur mengatur biaya air per m3 yang dapat diatur pada IP server 

6. Data dapat dikirim ke suatu IP server melalui Wi-Fi 

7. Data dapat di akses disuatu IP server yang telah ditentukan 

8. Modul GSM dapat mengirimkan pemberitahuan batas air normal yang telah 

dipakai 
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9. Catudaya dapat berpindah kesumber tegangan cadangan menggunakan 

powerbank 

 

1.4.    Sistematika Penulisan 

Tugas akhir terdiri dari 5 bab dengan garis besar isi masing-masing bab sebagai 

berikut : 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Membahas tujuan, latar belakang, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : DASAR TEORI 

Membahas konsep dasar sistem, teori dasar mikrokontroler, sensor – sensor, dan 

modul GSM. 

3. BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Membahas perancangan sistem yang meliputi mekanik sistem yang dibuat, algoritma 

perangkat lunak, dan metode pengujian. 

4. BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Membahas hasil pengujian alat dan hasil alat. 

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini dan saran-saran 

untuk pengembangan. 

 


