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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini mendorong manusia untuk terus berpikir 

kreatif, tidak hanya menggali penemuan-penemuan baru, tapi juga 

memaksimalkan kinerja teknologi yang ada untuk meringankan kerja manusia 

dalam kehidupan sehari-hari seperti pengontrolan pompa air .  

Pada saat ini Pengisian air pada bak penampungan/ tedmond 

menggunakan mesin pompa air dimana pompa air  berfungsi untuk menghisap air 

untuk dimasukan kedalam bak penampungan air atau tedmond. Tedmon biasanya 

dipakai oleh pengelolah air bersih, penampungan air yang besar, kebutuhan rumah 

tangga sehari-hari, khususnya yang menggunakan mesin pompa air dari dalam 

sumur .         

 Sistem kerja pengisian air  masih membutuhkan pengawasan penuh. 

Pompa air harus dihidupkan bila bak penampungan air kosong dan juga 

sebaliknya pompa harus dimatikan bila bak penampungan air penuh. Hal ini 

cukup merepotkan karena bila lupa mematikan pompa air, maka air yang ada di 

dalam bak penampungan akan penuh hingga meluap dan ini akan mendapatkan 

kerugian yaitu pemborosan air dan pemborosan pemakaian listrik. 

 Sebelumnya sistem pengontrolan pompa air Sudah  pernah dikembangkan, 

dengan sistem kontrol berupa katup dan pelampung. Sistem ini kerjanya 

sederhana, dimana keran air manual yang dibiasanya untuk menutup dan 

membuka kembali aliran air dengan cara diputar, sedangkan keran pelampung 

menutup dan membuka berkerja secara otomatis, katup berfugsi untuk menutup 

dan membuka aliran air ke dalam bak penampungan yang dikontrol oleh 

pelampung, pelampung dikontrol oleh tingkat ketinggian dan kerendahan air. 

Pelampung berfungsi untuk memberi batasan kapan katup akan membuka dan 

menutup aliran air pada posisi tertentu sesuai dengan panjang besi pelampung. 

Biasanya panjang sekitar 10 cm sampai dengan 30cm. Sistem kontrol ini juga 
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sudah dikembangangkan supaya dapat mematikan dan menghidupkan pompa air 

secara otomatis dengan menggunakan switch. Kontrol utamanya memanfaatkan  

sistem kerja pelampung , saklar dipasang di posisi paling atas dan bila pelampung 

diangkat oleh air sampai ketinggian yang telah ditentukan dan menyentuh switch 

maka dengan sendirinya pompa tersebut akan mati secara otomatis. Namun sistem 

kontrol ini memiliki kelemahan di antranya pompa akan hidup lebih dari satu kali 

dalam sehari karena air yang ada di dalam penampungan belum habis setengah 

pompa sudah hidup kembali dan seterusnya bisa dibayangkan betapa besar biaya 

listrik, dan tidak ada tanda bila air sudah penuh , kerusakan pada pelampung 

sering terjadi karena pelampung sering kemasukan air.    

 Dari latar belakang diatas dapat penulis memberi solusi  dengan membuat 

alat untuk tugas ahir dengan  judul “  On/Off Pompa Air  Otomatis Berbasis 

Sensor Ultrasonik”  dengan alat ini secara otomatis menggunakan sensor 

ultrasonik berfungsi membaca ketinggian air pada bak penampungan serta dapat 

mematikan pompa air bila kondisi air pada bak penampungan sudah terisi penuh 

dan menghidupkan kembali pompa air bila bak penampungan air kosong secara 

otomatis 

1.2 Rumusan masalah 

Mengacu pada hal diatas, pada tugas ahir ini saya akan merancang On/Off Pompa 

Air  Otomatis Berbasis Sensor Ultrasonik 

1. Mesin pompa air yang dioperasikan secara manual jika dihidupkan 

akan mengisi bak penampung air secara terus menerus. Jika bak 

penampung sudah tidak mampu menampung air dan mesin tidak 

segera dimatikan maka air akan meluap, hal ini termasuk dalam kategori 

pemborosan 

2. Mesin pompa air yang dioperasikan secara otomatis menggunakan sistem 

katup dan pelampung memiliki kelemahan yaitu, pompa akan hidup lebih 

dari satu kali dalam sehari karna air didalam bak penampungan belum 

mencapai setangah pompa sudah hidup kembali dan seterusnya.  
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Dapat menghidupkan pompa air bila air di dalam bak 

penampungan kosong dan mematikan pompa air bila air sudah dianggap 

cukup atau terisi penuh di dalam bak penampungan secara otomatis. 

2. Melakukan pengontrolan air pada bak penampungan dan 

memberikan informasi ukuran ketinggian air bila air sudah terisi penuh. 

3. Sistem dibatasi hanya bisa dipakai pada bak penampungan air dengan 

tinggi 350 cm karna jangkauan sensor hanya bisa 450 cm. 

4. Aplikasi pompa air otomatis akan  tetap hidup walau pun air dalam sumur 

kering karena aplikasi hanya membaca ketinggian air yang telah 

terprogram  

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah mengembangkan sebuah 

sistem alat yang dapat digunakan untuk pengontrolan air pada bak 

penampungan serta dapat mengukur ketinggian air dengan mengunakan 

sensor ultrasonik berbasis mikrokontroler. 

Manfaat dari On/Off Pompa Air  Otomatis Berbasis Sensor Ultrasonik. Alat 

ini dapat menghemat pengunaan listrik pada rumah tangga karena pompa 

hanya akan hidup bila air pada bak penampungan kosong. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Studi pustaka (Literatur) 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengambil beberapa data yang berasal dari 

berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal ilmiah dan internet dimana isi dari 

sumber-sumber tersebut dijadikan suatu referensi dan acuan dalam penulisan ini. 
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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 mengetahuai masalah yang sedang 

terjadi pada sistem lama atau sistem yang sedang berjalan. 

2) Analisis kebutuhan 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahuai 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 operasional. 

4) Analisis sistem berjalan 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui sistem atau proses yang 

sedang berjalan sekarang, digambarkan dalam activity diagram. 

c. Perancangan sistem 

Perancangan Sistem adalah merancang sistem secara rinci berdasarkan 

hasil analisis sistem yang ada, sehingga menghasilkan model baru yang 

diusulkan. Perancangan sistem dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

1) Perancangan perangkat keras 

Perancangan perangkat keras merupakan skematika alat yang 

digunakan untuk membangun alat. 

2) Perancangan perangkat lunak 

Pada tahap ini terdiri dari, flowchart dan algoritma. 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  
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d. Implementasi 

Pada tahap ini adalah proses memaparkan hasil-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. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan Proposal ini dikelompokkan ke dalam 5 bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

   

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas uraian singkat tentang latar 

belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan dan manfaat, metodelogi penelitian dan 

sistematika penulisan, laboraturium dan kepustakaan. 

 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan semua landasan teori-teori yang 

berhubungan dengan alat yang akan dibuat.   

 

BAB 3 RANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas dasar perancangan alat yang 

dibuat,  

 

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini merupakan hasil akhir dari pembuatan alat 

menjelaskan hasil dan pengujian alat yang diberikan atau 

ditampilkan dari alat yang dibuat. 
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BAB 5 PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan yang menjelaskan 

keunggulan dan kelemahan alat, dan saran yang 

memberikan saran penanggulangan kelemahan alat apabila 

alat akan dikembangkan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


