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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Air memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Peran tersebut dapat terlihat dari tingkat kebutuhan manusia dalam penggunaan di 

kegiatan sehari-harinya. Tingginya tingkat kebutuhan manusia terhadap air 

tidaklah sebanding dengan ketersediaan air di bumi, karena dari seluruh air yang 

ada di bumi 97% adalah air laut, 3% sisanya adalah air tawar dan hanya 1% saja 

yang tersedia untuk digunakan seluruh manusia (Sumber: 

http://www.slideshare.net). Dan hingga saat ini tingkat kebutuhan air semakin 

tinggi seiring dengan semakin tingginya tingkat pertambahan penduduk dunia. 

Mengingat hal tersebut, penghematan dalam penggunaan air bukanlah hal 

yang dapat di tawar lagi. Karena apa yang diperbuat saat ini akan menentukan apa 

yang terjadi di masa yang akan datang. Dan tentunya tidak seorangpun 

menginginkan anak, cucu bahkan mungkin dirinya sendiri mengalami krisis air 

global tersebut. 

Salah satu kegiatan yang juga banyak membutuhkan air terutama bagi 

seorang muslim adalah berwudhu. Kegiatan ini dilakukan minimal 5 kali dalam 

sehari dengan rata-rata penggunaan setiap kali berwudhu menghabiskan 5 liter air 

(Sumber: http://www.slideshare.net). Penggunaan air dalam jumlah tersebut 

tidaklah sesuai dengan ketersediaan air. Maka untuk menghindari terbuangnya air 

dengan sia-sia saat berwudhu, perlu dilakukan penelitian yang dapat 

mengendalikan penggunaan air agar lebih efisien. Pengendalian penggunaan air 

ini adalah dengan membuat sistem yang dapat membuat kran mengalirkan air 

hanya saat digunakan untuk berwudhu, dan akan berhenti saat tidak digunakan. 

Sistem ini sangat sulit dilakukan ditengah proses berwudhu pada fungsi 

kran manual. Dengan demikian, sistem ini akan membuat fungsi kran bekerja 

secara otomatis. Yaitu, keran sebagai katup saklar akan mengalirkan dan 
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menghentikan aliran air secara otomatis tanpa ada campur tangan manusia secara 

langsung untuk membuka dan menutupnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah terdiri dari identifikasi masalah dan batasan masalah. 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian jelas maka dapat di identifikasi 

masalah-masalah antara lain yaitu membuat suatu alat kran wudhu (cuci tangan) 

otomatis berasis sensor ultrasonic agar memudahkan pengguna untuk berwudhu 

atau cuci tangan. 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah bertujuan untuk membatasi pembahasan dan agar 

masalah-masalah menjadi lebih terarah. Adapun batasan masalah pada penelitian 

ini diantaranya: 

a. Sistem hanya membahas tentang kran wudhu (cuci tangan) otomatis berasis 

sensor ultrasonic. 

b. Sensor yang digunakan yaitu sensor ulrasonic. 

c. Menggunakan selenoid vavle untuk mengalirkan air. 

d. Bahasa pemograman yang digunakan yaitu bahasa pemprograman BASCOM-

AVR. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dalam pembuatan penulisan skripsi ini adalah: 

a. Merancang alat kran wudhu (cuci tangan) otomatis berasis sensor ultrasonic. 

b. Mempelajari prinsip kerja mikrokontroler AVR dan sensor ultrasonic. 

Manfaat dalam pembuatan penulisan skripsi ini adalah: 

a. Mengetahui prinsip kerja mikrokontroler AVR dan sensor ultrasonic. 

b. Mempermudah dan mengurangi pemborosan air wudhu kepada pengguna. 
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1.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan 

laporan akhir ini adalah sebagai beriku: 

a. Studi Pustaka (Literatur)  

Yaitu pada tahap ini dilakukan untuk mengambil beberapa data yang 

berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi dan internet 

dimana isi dari sumber-sumber tersebut dijadikan suatu referensi dan acuan 

dalam penulisan laporan penelitian ini. 

b. Analisis Sistem 

Analisis sistem dilakukan untuk memberikan arahan dan menentukan 

tahap proses pengerjaan selanjutnya dalam hal penentuan kebijakan. Analisis 

sistem dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

1) Analisis masalah 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui masalah yang sedang 

terjadi pada sistem lama atau sistem yang sedang berjalan. 

2) Analisis kebutuhan 

Pada analisis kebutuhan dilakukan agar dapat mengetahui kebutuhan 

perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. 

3) Analisis kelayakan 

Berdasarkan pada tahap analisis kebutuhan bahwa pada tahap ini 

menjelaskan apakah sistem yang dibuat layak atau tidak untuk 

dilanjutkan, baik dari segi kelayakan teknologi maupun dari segi 

operasional. 

4) Analisis sistem berjalan 

Pada tahap ini dilakukan agar dapat mengetahui sistem atau proses 

yang sedang berjalan sekarang, digambarkan dalam activity diagram. 

c. Perancangan Sistem  

Perancangan sistem adalah merancang suatu sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisis pada sistem yang ada, agar menghasilkan model 

baru yang diusulkan. Perancangan sistem dilakukan dengan tahap sebagai 

berikut: 
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1) Perancangan perangkat keras 

Perancangan perangkat keras merupakan skematika alat yang 

digunakan untuk membangun prototipe alat. 

2) Perancangan perangkat lunak 

Perancangan perangkat lunak yaitu terdiri dari rancangan layar, 

flowchart dan algoritma. Rancangan layar merupakan perancangan 

antarmuka untuk pengendali yang digunakan oleh pengguna. Flowchart 

digunakan sebagai penjelas dalam menggambarkan urutan proses pada 

aplikasi. Sedangkan algoritma digunakan untuk mempermudah dalam 

pembuatan dan perencanaan suatu program. 

d. Implementasi  

Pada tahap implementasi ini merupakan suatu proses pemaparan hasil 

dari instalasi perangkat keras, langkah-langkah instalasi perangkat lunak, 

tampilan layar dan pengujian. Pada tahap pengujian dilakukan uji coba 

terhadap aplikasi. Kemudian hasil dari uji coba tersebut dievaluasi. Apabila 

terdapat kesalahan atau kekurangan pada aplikasi tersebut, maka dapat 

dilakukan perbaikan yang diperlukan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian 

yang digunakan serta sistematika penulisan untuk menjelaskan 

pokok-pokok. 

 

  BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menjelaskan 

teori-teori yang mendukung penelitian ini dan mendasari 

pembahasan secara detail. 
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  BAB III  PEMODELAN PROYEK 

Bab ini mejelaskan tentang isi dari PEP (Project Execution Plan) 

seperti objective proyek, identifikasi stakeholder, identifikasi 

deliveriables, penjadwalan proyek, RAB (Rencana Anggaran 

Biaya) dan tim proyek. 

 

  BAB IV  ANALISIS, PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan tentang analisis permasalahan dan 

pemecahan masalah yang diusulkan baik itu mengenai analisis 

sistem, perancangan sistem, paparan implementasi dan hasil uji 

coba program. 

 

  BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan yang dapat diambil dari 

pembahasan masalah yang telah dijabarkan dalam bab-bab 

sebelumnya dan yang dapat berguna bagi pengembangan 

selanjutnya. 


