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BABBABBABBAB IIII

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

1.1.1.1.1.1.1.1. LatarLatarLatarLatar belakangbelakangbelakangbelakang masalahmasalahmasalahmasalah

Pada skripsi ini akan direalisasikan suatu alat yaitu waterpas yang dapat

berguna untuk mengukur besarnya sudut kemiringan dan juga mampu mengukur

besarnya selisih sudut diantara dua sudut kemiringan. Disamping digunakan sebagai

alat bantu untuk mendirikan bangunan (pondasi), alat tersebut juga dapat digunakan

untuk membuat tingakta kedataran dari anak tangga. Sebelum membangun pondasi

rumah atau gedung, kemiringan dari pondasi tersebut harus diperhatikan. Karena

dengan pondasi yang tidak teratur akan membuat bangunan cenderung miring,

sehingga dibutuhkan ketelitian dalam pengamatan. Dengan mengacu pada alat ukur

yang masih analog, sehingga didapatkan beberapa kekurangan yang dihasilkan.

Kekurangan dari alat yang masih analog antara lain :

- Masih memerlukan alat bantu pengukuran yaitu bak ukur.

- Rentan terhadap ralat penglihatan

- Hanya dapat mengukur satu sumbu kemiringan

- Pengukuran kemiringan tidak dapat dirata-rata

Pada skripsi akan direalisasikan alat yang mampu untuk meminimalkan

kekurangan dari waterpas analog tersebut. Alat yang akan direalisasikan dapat

langsung menampilkan hasil pembacaan secara digital sehingga mudah digunakan.

Sejumlah waterpass telah diproduksi oleh sejumlah pabrikan. Berikut adalah beberapa

macam waterpas digital yang telah ada :

1. Waterpass digital level DL-100

Alat ini mampu untuk mengukur sudut hingga 360°, menggunakan baterai 9

volt, akurasi pengukuran 0.1°, memiliki tombol tahan(hold), menggunakan

aluminium sebagai rel namun tidak menggunakan magnet sebagai perekat

sementara.
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Gambar 1.1. Waterpass digital level DL-100.

2. Waterpass digipas DWL 280 with magnetic

Alat ini menggunakan magnet sebagai perekat sementara ke dalam bidang

datar(besi). Mampu mengukur dari 0°-90°(4x90°), memiliki tombol tahan(hold),

mempunyai akurasi pengukuran ±0.05°, terdapat auto shutdown(otomatis mati

jika tidak digunakan), menggunakan baterai.

Gambar 1.2. Waterpass digipas DWL 280 with magnetic.

3. Waterpass Digital Bosch DNM 60L

Alat ini mampu mengukur dari 0-360o(4x90o), menggunakan baterai 9 volt

dengan akurasi pengukuran ±0.05o(0-90o) dan ±0.2o(1o-89o), terdapat fungsi

tunggu(hold) untuk menahan hasil pengukuran, terdapat auto

shutdown(otomatis mati setelah 5menit), tidak menggunakan magnet sebagai

perekat sementara pada bidang datar.
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Gambar 1.3. Waterpass Digital Bosch DNM 120L.

Sedangkan alat yang dirancang mampu untuk mengukur 0-360o(4x90o),

menggunakan baterai yang dapat diisi ulang, mempunyai akurasi pengukuran ±0.05o.

terdapat tombol tahan(hold) dan menyimpan hasil pengukuran, auto shutdown(otomatis

mati setelah 5 menit), terdapat buzzer sebagai penanda kemiringan, dan dapat mengukur

selisih sudut. Berikut adalah daftar tabel spesifikasi dari beberapa model waterpas digital

yang telah ada.
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Tabel 1.1. Perbandingan alat dengan yang ada dipasaran.

No Spesifikasi alat Waterpass

digital DL-100

Waterpass

digital DWL 280

with magnetic

Waterpass

digital Bosch

DNM 60L

Waterpass

digital yang

akan dibuat

1. Cakupan

ukuran

360o 0o-90o(4x90o) 0-360o(4x90o) 0-360o(4x90o)

2. Dimensi 615 x 48 x 20

mm

200 x 43 x 18

mm

600 x 60 x 25

mm

300x70x70

mm

2. Resolusi ±0.05o ±0.05o ±0.05o ±0.05o

3. Hold function Tidak Ya Ya Ya

4. Magnet Tidak Ya Tidak Tidak

5. Baterai 3xCR2032

3volt

2xCR2032 3volt 1x9V 6LR61 9V yang dapat

diisi ulang

6. Buzzer sound Tidak Ya Ya Ya

7. Pengukuran

derajat

kemiringan

Ya Ya Ya Ya (mampu

mengukur

selisih derajat

kemiringan)

8. Autoshutdown Tidak Ya Ya Ya

1.2.1.2.1.2.1.2. BatasanBatasanBatasanBatasan masalahmasalahmasalahmasalah

Perancangan sistem dibatasi oleh spesifikasi yang tercantum dalam surat tugas

skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer Universitas

Kristen Satya Wacana nomor 25/I.3/FTEK/VIII/2012 dengan spesifikasi dari alat yang

dirancang adalah sebagai berikut :
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1. Mempunyai dimensi sekitar 300 x 70 x 70 mm.

2. Mampu mengukur sudut pada 3 sumbu pengukuran dengan jangkauan

pengukuran 0o-360o(4x90o).

3. Menggunakan baterai 9 volt yang dapat diisi ulang.

4. Menggunakan gelembung udara pada waterpass analog sebagai penanda

kemiringan.

5. Menggunakan display LCD karakter sebagai tampilan hasil pengukuran.

6. Resolusi ±0.05o.

7. Mampu mengukur selisih kemiringan antara dua sudut.

8. Terdapat Autoshutdown.

1.3.1.3.1.3.1.3. SistematikaSistematikaSistematikaSistematika PenulisanPenulisanPenulisanPenulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini secara garis besar terdiri dari lima bab, yaitu :

1.1.1.1. BABBABBABBAB IIII PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

Berisi latar belakang permasalahan, tujuan, spesifikasi sistem, dan sistematika

penulisan.

2.2.2.2. BABBABBABBAB IIIIIIII LANDASANLANDASANLANDASANLANDASAN TEORITEORITEORITEORI

Berisi pembahasan teori – teori penunjang perancangan sistem.

3.3.3.3. BABBABBABBAB IIIIIIIIIIII PERANCANGANPERANCANGANPERANCANGANPERANCANGAN SISTEMSISTEMSISTEMSISTEM

Berisi perancangan sistem yang meliputi perangkat keras maupun perangkat lunak.

4.4.4.4. BABBABBABBAB IVIVIVIV PENGUJIANPENGUJIANPENGUJIANPENGUJIAN DANDANDANDAN ANALISAANALISAANALISAANALISA

Berisi pengujian sistem beserta analisa sebagai pengukur tingkat keberhasilan

sistem terhadap spesifikasi sistem.

5.5.5.5. BABBABBABBAB VVVV KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN DANDANDANDAN SARANSARANSARANSARAN

Berisi kesimpulan dan saran pengembangan sistem.


