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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman yang makin pesat maka akan selalu dibutuhkan 

alat yang memudahkan manusia dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari [1]. Peralatan 

tersebut bertujuan untuk meringankan pekerjaan manusia agar  melakukan tugas secara 

lebih mudah dan praktis. Salah satu yang sangat dibutuhkan adalah pada pengisian ulang 

air minum yang  membutuhkan volume air yang tepat namun dengan sistem kerja yang 

otomatis. Sejauh ini kebanyakan dari depo isi ulang air minum masih menggunakan cara 

semi otomatis. Cara semi otomatis yaitu cara dimana operator sendiri yang menyalakan 

pompa untuk mulai mengisi air pada suatu wadah dan operator juga yang mematikan 

pompa bila wadah tersebut sudah penuh terisi air. Karena masih menggunakan cara semi 

otomatis maka  perlu pengawasan dan pengontrolan langsung dari operator pada proses 

pengisian ulang air pada wadah tersebut. Ada beberapa hal yang akan terjadi bila proses 

pengisian ulang air menggunakan cara semi otomatis yaitu volume air yang diisikan ke 

dalam wadah menjadi tidak konstan. Bila terjadi kelebihan volume atau bahkan 

ketumpahan, maka hal ini akan menimbulkan kerugian. 

Berbeda bila sistem pengisian ulang air minum dengan menggunakan sistem kontrol  

digital sehingga sistem dapat bekerja secara otomatis. Dengan demikian maka proses 

pengisian ulang air minum tersebut lebih praktis karena operator  tidak perlu terus 

mengontrol dan mengawasi prosesnya secara langsung. Selama proses pengisian tersebut 

operator tidak perlu khawatir bila air yang sedang diisi pada  suatu wadah akan 

menghasilkan kelebihan volume. Walaupun  selama  proses tersebut tidak diawasi secara 

langsung karena sistem ini bekerja sesuai masukan yang telah ditentukan sebelumnya oleh 

operator. Sehingga volume air yang dihasilkan akan sesuai dengan volume air yang 

diinginkan. 

Dari permasalahan di atas, maka dibuatlah suatu sistem alat otomatis yang dalam 

aplikasinya untuk mempermudah kinerja operator pada suatu depo pengisian ulang air 

minum. Sistem ini menggunakan flow sensor untuk mengukur volume  dan solenoid valve 

sebagai keran  serta  menggunakan keypad dan 3 buah tombol khusus volume sebagai 

masukan operator dan pompa untuk mengalirkan  air. Selain itu terdapat LCD untuk 
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tampilan menu. Sistem pengontrolan alat ini menggunakan mikrokontroler sebagai 

pengendali utama. 

 

1.2. Spesifikasi Sistem 

Sesuai dengan surat tugas skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Elektronika 

dan Komputer, Universitas Kristen Satya Wacana dengan nomor 07/I.3/FTEK/I/2013 

pada tanggal 29 Januari 2013, skripsi ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut: 

1. Terdapat 3 buah tombol khusus volume sebagai masukan operator untuk isi ulang 

air minum dengan masing-masing tombol mempunyai besaran volume sebesar 10 

liter, 19 liter dan 30 liter.  

2. Terdapat keypad 3x4 sebagai masukan operator untuk mengubah besaran volume 

pada 3 buah tombol khusus dengan melihat menunya pada LCD. 

3. Masukan alat dalam liter yaitu dari 10 liter sampai 30 liter dengan perubahan 
volume minimal 1 liter. 

4. Menggunakan catu daya dari tegangan jala-jala PLN. 

5. Diameter pada saluran keluaran untuk mengisi galon sebesar 0,5 inchi. 

6. Volume tendon sekitar 350 liter. 
7. Ralat  sistem maksimal sekitar ±100 ml. 

Sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Elektronika 

dan Komputer, Universitas Kristen Satya Wacana dengan nomor 

07/Kep/D/FTEK/VI/2013 pada tanggal 21 Juni 2013 Tentang Perubahan Spesifikasi. 

Spesifikasi tersebut telah mengalami perubahan pada point nomor 3, nomor 5 dan nomor 6 

menjadi sebagai berikut. 

3. Masukan alat dalam liter yaitu dari satu liter sampai dengan 30 liter dengan nilai 

nominal minimal 1 liter. 

5. Diameter pada saluran keluaran untuk mengisi wadah sebesar 0,5 inchi. 

6. Menggunakan wadah untuk penampungan sumber air minimum 60 liter untuk 

demo dan pengujian alat. 
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1.3. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari lima bab. Pada  

Bab I diuraikan tentang latar belakang permasalahan yang mendasari pembuatan skripsi. 

Selain itu terdapat spesifikasi alat yang akan direalisasikan serta sistematika penulisan 

skripsi. Mengenai dasar sistem pengisian ulang air minum akan dibahas dalam Bab II. Bab 

III berisi pembahasan tentang perancangan sistem. Kemudian Bab IV berisi tentang data – 

data hasil pengujian beserta analisisnya. Kesimpulan dari hasil perancangan dan pengujian 

serta saran – saran untuk pengembangan skripsi selanjutnya akan diuraikan pada bab 

terakhir yaitu pada Bab V.  

 


