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BAB II 

DASAR TEORI 

 

Pada bab ini akan di bahas beberapa teori pendukung yang digunakan sebagai acuan 

dalam meralisasikan sistem. Teori-teori yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini terdiri 

dari konsep dasar sistem, mikrokontroler NodeMCU yang sudah tergabung dengan modul Wi-

Fi ESP8266,  Flowsensor, LCD 20x4, modul GSM, dan PowerBank. 

2.1. Konsep Dasar Sistem 

 

Gambar 2.1 Diagram Blok Sistem 

Diagram blok dibagi menjadi Flowsensor, NodeMCU, LCD, IP Server, dan 

modul GSM, berikut penjelasan diagram blok: 

1. Flowsensor sebagai sensor untuk mendeteksi aliran air, Flowsensor 

mengirimkan data ke NodeMCU 

2. NodeMCU akan memproses data dan mengirimkan datanya ke Server, 

3. Server yang digunakan adalah thingspeak, data akan ditampilkan dalam 

bentuk graph, dan dapat mengirim perubahan harga dari Server, 
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4. Data yang dikirimkan ke Server akan di tampilkan juga di LCD sehingga 

pengguna alat dapat melihat langsung penggunaan air dan biaya yang 

dikeluarkan, 

5. Modul GSM akan mengirimkan SMS ketika ada pergantian tarif, 

2.2. Mekanik Flowmeter. 

Pada tugas akhir ini, mekanik Flowmeter yang digunakan sebagai acuan pengambilan 

data alat ini adalah Water Meter Onda Brass ukuran 1/2" - 1 1/2" . 

 

  

Gambar 2.2 Water Meter Onda Brass Ukuran 1/2" – 1 1/2" 

 

2.3.  Flowsensor  

Sensor yang dipakai adalah Flow Liquid Sensor. Flow Liquid sensor disini digunakan 

untuk membaca volume air yang telah terpakai. Data yang dihasilkan berupa pulsa lalu pulsa 

tersebut akan diolah oleh arduino.  
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.  

Gambar 2.3 Flow Liquid Sensor 

 

2.4. NodeMCU 

Sistem kontroler disini menggunakan NodeMcu, NodeMCU  tidak seperti kontroler 

arduino seperti Uno, Mega, dan Nano yang memerlukan komunikasi dengan modul Wi-Fi dan 

memprogram lagi modul Wi-Fi nya , dengan NodeMCU disini koneksi dengan modul Wi-Fi 

sudah mejadi satu, jadi tinggal mengupload program dari arduino.ide. 

NodeMCU akan mengolah data dari Flowsensor menjadi volume air dan biaya air yang 

dikeluarkan dari pemakaian air. Pengolahan biaya dapat di ubah ketika terjadi kenaikan harga 

atau penurunan harga air per m3 melalui Server. NodeMCU akan mengubah harga ketika ada 

data kiriman melalui Server. 

NodeMCU akan menampilkan data di Server dan LCD untuk mempemudah 

pengguna untuk melihat hasil datanya. 

  

Gambar 2.4. NodeMCU 

2.5.  LCD 20x4 
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LCD yang digunakan adalah LCD 20x4. LCD ini mempunyai cangkupan karakter yang 

cukup untuk menampilkan jumlah air yang digunakan dan biaya air yang dipakai sesuai 

spesifikasi yang telah ditentukan. LCD juga memudahkan pengguna alat untuk memantau 

langsung penggunaan air dan biaya air yang telah digunakan. 

 

Gambar 2.5 LCD 20x4 

Acuan biaya yang ditampilkan pada LCD dan yang dikirimkan pada Server 

menggunakan acuan biaya PDAM daerah Salatiga yang ada di segmentasi rumah tangga 

bagian RT B, berikut acuan tarif daerah Salatiga: 
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Gambar 2.6 Tarif PDAM daerah Salatiga 

 

 

2.6.  Modul GSM 

Modul GSM yang digunakan adalah modul SIM 800L. Modul GSM digunakan untuk 

mengirimkan SMS ketika adanya perubahan tarif yang dimana terjadi ketika pengguna sudah 

melewati batas penggunaan air sesuai peraturan menurut daftar tarif PDAM daerah Salatiga. 

Modul GSM menggunakan power supply tambahan karena modul GSM untuk tipe SIM800L 

idealnya menggunakan tegangan 3,98 V walaupun bisa bekerja di tegangan 5 V NodeMCU 

akan tetapi akan membuat modul GSM akan cepat panas dan rusak. 
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Gambar 2.6 Modul SIM800L 

 

2.7. Powerbank 

Powerbank digunakan untuk sumber tegangan cadangan ketika mati lampu. Powerbank 

yang digunakan sebaiknya 5.000mAh sampai 10.000 mAh dan memiliki output 2 Ampere 

supaya alat dapat bekerja dengan baik, karena komponen dan modul-modul yang digunakan 

cukup banyak. Kapasitas powerbank 5.000 mAh sampai 10.000mAh dapat menghidupkan alat 

seharian penuh sehingga alat akan tetap bekerja walaupun mati lampu. 

 

Gambar 2.7 Powerbank 

 


