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BAB II 

KONSEP DASAR  

SISTEM PENGISIAN ULANG AIR MINUM 

 
Konsep dasar sistem pada depo pengisian ulang air minum terdiri dari tiga 

komponen utama yang saling berhubungan. Komponen pertama yaitu terdapat pembeli 

atau konsumen yang ingin membeli air minum dengan jumlah volume tertentu. Kemudian 

terdapat alat dengan sistem pengukuran untuk  mengukur besarnya volume air minum yang 

akan diisi. Dan yang ketiga yaitu terdapat operator yang mengoperasikan alat. Pada bab ini 

akan dijelaskan hubungan antara tiga komponen utama tersebut sehingga membentuk suatu 

sistem secara keseluruhan. Akan dijelaskan pula prinsip kerja sistem sehingga alat dapat 

bekerja secara otomatis. Sehingga membedakan sistem yang dibuat dengan sistem yang 

ada pada umumnya.  

KONSUMEN OPERATOR ALAT

¤ wadah dengan  ukuran 
volume tertentu

¤ melihat dan menentukan 
kapasitas volume wadah

¤ menjalankan alat

¤ mengisi air pada wadah
¤ mengukur volume

¤ menghasilkan volume 
sesuai perintah operator  

    Gambar 2.1. Konsep Proses Sistem 

 

2.1.  Gambaran Sistem 

Alat pengisian ulang air minum ini memiliki sistem yang berbeda dengan sistem  

yang terdapat pada depo isi ulang air minum pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak 

pada proses pengisian air pada wadah yang ingin diisi. Pada alat ini, proses pengisian air 

bekerja secara otomatis setelah ditentukan terlebih dahulu oleh operator besarnya volume 

air yang ingin diisi pada wadah atau target. Sistem bekerja secara otomatis maksudnya 

adalah proses pengisian air akan berhenti dengan sendirinya setelah mencapai volume yang 

telah ditentukan sebelumnya pada alat.  

Untuk mengisi wadah atau target yang tidak diketahui kapasitas volumenya maka 

alat ini dapat digunakan seperti depo isi ulang air minum pada umumnya. Alat ini dapat  

bekerja secara semi otomatis. Cara semi otomatis yaitu cara dimana operator sendiri yang 
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menekan tombol untuk mengisi air. Ketika airnya dianggap sudah penuh maka operator 

juga yang mematikan tombol tersebut. Jadi pada sistem ini terdapat dua cara untuk mengisi 

ulang air yaitu dengan cara otomatis dan semi otomatis. Namun yang diutamakan pada alat 

ini adalah agar sistem bekerja secara otomatis.  

 

2.2.  Prinsip Kerja Sistem 

Sistem pengisian air isi ulang pada dasarnya adalah untuk mengalirkan air dari 

sumber penampungan air menuju ke target yang ingin diisi dengan jumlah volume tertentu. 

Volume tersebut harus sesuai dengan ukuran volume yang sebenarnya sesuai dengan 

permintaan dari pembeli atau konsumen.  

Dengan  mengetahui terlebih dahulu besarnya volume wadah dari konsumen yang 

akan diisi air maka operator akan mulai menjalankan sistem. Operator juga dapat 

melakukan pengaturan sistem terlebih dahulu melalui sarana antarmuka sistem bila sistem 

yang akan dijalankan tersebut belum sesuai dengan target yang ingin dicapai. Dalam hal ini 

target merupakan kapasitas volume wadah yang akan diisi.  

Selanjutnya sistem pengisian air mulai berjalan dan air dari sumber akan mulai 

mengisi target. Selama proses ini, besarnya volume air yang mengisi target akan terus 

diukur dan dibandingkan dengan besarnya volume yang diinginkan yang telah ditentukan 

sebelumnya oleh operator.  Bila hasil yang terukur sama dengan nilai pembandingnya 

maka sistem akan berhenti dengan sendirinya. Besarnya harga air  yang harus dibayar oleh 

pembeli dapat dilihat tampilan datanya pada antarmuka sistem. Dengan demikian sistem 

alat ini bekerja secara otomatis.  

 

2.3. Metode Pengukuran Volume 

Hal yang paling penting pada sistem pengisian ulang air minum adalah metode atau  

cara yang digunakan untuk mengukur besarnya volume air yang dihasilkan. Volume 

tersebut harus benar – benar sesuai dengan ukuran volume yang sebenarnya. Untuk 

mengukur besarnya volume air yang ingin dihasilkan digunakan suatu sensor yang disebut 

flow sensor. Agar air mengalir yang telah diukur flow sensor tersebut benar – benar tepat 

maka  digunakan keran untuk menutup alirannya sehingga tidak ada sisa air yang keluar. 

Keran yang digunakan adalah keran berupa solenoid valve. Menggunakan keran jenis ini 

karena keran dapat dikontrol dengan energi listrik sehingga cocok digunakan untuk sistem 

pengisian yang otomatis. 
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Ada berbagai jenis flow sensor yang dapat digunakan untuk mengukur volume air 

namun dipilih flow sensor jenis turbine. Sensor ini lebih mudah diakses datanya dengan 

menggunakan mikrokontroler. Sensor akan mengeluarkan sinyal digital dengan level 

tegangan yang sama pada mikrokontroler yaitu tegangan 0 V untuk logika low dan 5 V 

untuk logika high sehingga dapat dibaca oleh mikrokontroler. Dengan demikian akan lebih 

memudahkan untuk proses data selanjutnya. Sensor juga cukup teliti karena dapat 

mengukur air yang mengalir dengan ketelitian sekitar 2,5 ml sampai 2,7 ml saat sensor 

mengeluarkan 1 pulsa high. Sensor yang dipilih memiliki saluran air lebih kecil 

dibandingkan dengan saluran hisap pompa. Saluran air pada sensor memiliki diameter 

sebesar ½ inch sedangkan saluran hisap pompa berdiameter ¾ inch.  Sehingga kecepatan 

aliran pada saluran keluaran lebih besar dibandingkan kecepatan pada saluran hisap. 

 

2.4. Komponen Pembentuk Sistem 

Untuk merancang dan merealisasikan sistem pengisian ulang air minum yang dapat 

berjalan secara otomatis, sistem memerlukan komponen – komponen tertentu yang 

mempunyai fungsinya masing – masing sehingga membentuk suatu kesatuan. Fungsi yang 

paling pertama adalah untuk mengalirkan air dari sumber penampungan menuju target 

yang ingin diisi. Untuk itu diperlukan suatu alat yang dapat menanganinya. Alat yang bisa 

digunakan untuk melakukan kinerja tersebut adalah pompa air. Pompa air yang cocok 

digunakan pada sistem adalah pompa air yang menggunakan catu daya 220 VAC sehingga 

mampu untuk menghisap dan mengalirkan air dari sumber air ke target. Karena 

menggunakan catu daya dari tegangan jala – jala PLN, maka pengendalian pompa tersebut 

harus menggunakan suatu untai penyaklaran yang berfungsi sebagai pemutus dan 

penghubung antara catu daya AC dengan pompa. 

Air yang dialirkan keluar dari sumber penampungan air menggunakan pompa 

kemudian diukur volumenya dengan alat ukur berupa sensor aliran air. Sedangkan untuk 

menutup dan membuka  aliran air digunakan suatu alat berupa keran yang dapat dikontrol 

dengan energi  listrik. Sama halnya dengan pompa, keran atau valve juga harus 

dikendalikan menggunakan suatu untai saklar karena tegangan dan arus keluaran yang 

berasal dari mikrokontroler tidak cukup untuk mengaktifkan valve. Catu daya valve juga 

harus dirancang tersendiri secara terpisah dari catu daya utama. Hal ini dilakukan agar 

tidak mengganggu proses pada komponen alat lainnya karena valve menarik arus yang 

besar ketika diaktifkan. 
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Gambar 2.2. Diagram Kotak dan Komponen Pembentuk Sistem. 

   

Untuk pengendalian sistem secara keseluruhan digunakan suatu pengendali mikro 

atau yang biasa disebut dengan mikrokontroler. Dengan mikrokontroler,  operator dapat 

menggunakan, mengatur, dan mengontrol kinerja alat secara keseluruhan melalui sarana 

interaksi antara operator dan sistem alat berupa antarmuka sistem.  

Sarana antarmuka antara operator dan sistem tersebut terdiri dari sebuah LCD 

karakter yang berfungsi untuk menampilkan data – data yang berhubungan dengan proses 

kinerja sistem. Kemudian terdapat tombol – tombol yang berfungsi untuk mempermudah 

proses kinerja sistem. Terdapat pula keypad yang berfungsi untuk mengatur dan 

memasukkan data – data pada sistem agar sistem bekerja sesuai yang ditentukan.  

Untuk memperingatkan operator mengenai kapasitas volume air pada wadah  

sumber  penampungan digunakan sensor peringatan. Sensor ini akan aktif pada saat air 

pada sumber penampungan mencapai garis maksimal  ataupun minimal.  

Bagian selanjutnya dalam pembentukan sistem adalah paket alat. Paket alat terdiri 

dari box alat, tempat penampungan sumber air dan koneksi pipa dan paralon antar 

komponen alat. Koneksi tersebut meliputi penyambungan antara pompa, sensor dan valve. 

Box alat berfungsi sebagai tempat peletakkan beberapa komponen alat seperti 

mikrokontroler, sensor, valve dan media antarmuka sistem. Box alat juga berfungsi sebagai 

tempat meletakkan wadah dari konsumen yang ingin membeli air minum. Dengan 

merancang paket alat yang kuat, penggunaan bahan dasar yang tepat maka akan 

menghasilkan suatu sistem yang baik. 
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Selain perangkat keras, sistem yang baik juga dipengaruhi oleh perangkat lunaknya. 

Dengan perancangan yang baik dengan penggunaan perangkat keras yang sesuai serta 

perancangan perangkat lunak yang tepat, akan menghasilkan suatu alat dengan sistem yang 

sempurna. Perangkat lunak pada pembentukan sistem merupakan program yang 

ditanamkan pada mikrokontroler untuk mengendalikan sistem secara keseluruhan  

Dengan demikian akan lebih mempermudah kinerja operator dalam 

mengoperasikan suatu depo pengisian ulang air minum karena sistem bekerja secara 

praktis dan otomatis. 

Berikut ini adalah komponen – komponen yang dibutuhkan untuk merancang suatu 

sistem yang otomatis pada depo pengisian ulang air minum. 

1. Paket alat. 

2. Mikrokontroler. 

3. Flow sensor. 

4. Sensor peringatan. 

5. Solenoid valve. 

6. Pompa air. 

7. LCD karakter. 

8. Keypad. 

9. Tombol push on. 

10. Catu daya. 

11. Untai saklar. 

12. Program untuk membaca keluaran flow sensor. 

13. Program untuk akses sensor peringatan. 

14. Program untuk mengatur tombol khusus volume. 

15. Program untuk mengubah harga air. 

 


