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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 

   Perkembangan teknologi semakin berkembang pesat, perkembangan 

teknologi tersebut juga mempengaruhi pola pikir manusia dalam kehidupan sehari hari. 

Tangki air atau penampungan air menjadi salah satu alternatif untuk menyimpan air 

bersih dalam suatu wadah untuk digunakan dalam kehidupan sehari – hari. 

  Pada umumnya tangki air dibuat untuk menampung air agar pemilik mudah 

menjangkau dan memantaunya dengan baik, apabila tangki air tersebut habis  atau 

sudah terisi penuh. Bagaimana kalau pengguna adalah seseorng yang memiliki 

kegiatan memiliki kegiatan yang cukup padat dalam rutinitas sehari – hari, jika demikian 

dibiarkan pemilik mengalami kerugian ketika air yang akan digunakan tidak mencukupi 

karena tangki air tidak terkontrol dengan baik. 

  Proyek akhir ini adalah membahas tentang  monitoring dan kontrol pada 

sistematik penampungan air berbasis sms gateway. Untuk menkontrol dan monitoring 

system ini menggunakan Arduino UNO R3, Modul GSM, Sensor Ultrasonic, dan Modul 

Relay. 

  Sensor ultrasonic adalah sebuah sensor yang dapat merambat pada zat 

padat, cair, dan gas. Sensor ini akan diletakan pada bagian dalam atap tangki air, hasil 

dari sensor ultrasonic akan dibaca oleh aduino uno, hasil yang telah di eksekusi oleh 

Arduino uno akan diproses oleh modul GSM yang berfungsi untuk mengirimkan pesan 

keapda pemilik, dan modul relay akan mengeksekusi pada bagian arus PLN untuk 

menjalankan jet pump ketika mendapat perintah ON dan OFF ketika menerima hasil 

dari sensor yang di tentukan 
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1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari perancangan proyek akhir ini adalah : 

1. Pada rancangan proyek akhir yang akan dibuat ini menggunakan sensor 

ultrasonic untuk menggukur level tinggi air pada penampungan air. 

2. Pada rancangan proyek akhir yang akan dibuat ini hasil output berupa data 

kepada pemilik alat yang berisi pesan pemberitahuan dan pesan peringatan. 

3. Pada rancangan proyek akhir yang akan dibuat ini rancangan dapat menerima 

data, untuk mengkontrol kinerja pada penampungan air. 

4. Pada rancangan proyek akhir yang akan di buat ini rancangan dapat 

mengkontrol secara otomatis untuk mematikan kinerja jet pump yang sedang 

menyalah 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan tujuan dan maksud penelitian di atas, maka permasalahan yang 

akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Cara mengecek volume air pada tangki air 

2. Cara mengontrol jet pump dengan modul relay 

3. Cara user mengirim dan menerima pesan pada rancangan 

1.4 Batasan Masalah 

   Adapun batasan masalah dalam penulisan proyek akhir ini adalah : 

1. Untuk mengirim dan menerima data menggunaka Modul GSM SIM900 

2. Untuk mengkontrol arus PLN pada jet pump menggunakan Modul Relay 

3. Untuk mendeteksi ketinggian air pada penampungan air menggunakan sensor 

jarak 

1.5 Metodologi Penulisan 

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk merealisasikan Proyek 

Akhir ini, yaitu :  

1. Studi Literatur 

 Metode ini dilakukan dengan membaca referensi dari jurnal ilmiah dan sumber – 

sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait. 
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2.  Perancangan Hardware Pendukung 

.Pada tahap ini dilakukan pembuatan hardware pendukung untuk dapat 

mengkontrol arus listrik, mendeteksi tinggi air, mengirmin dan menerima data dari 

jarak dekat maupun jarak jauh.  

3. Perancangan Program 

Pada tahap ini dilakukan rancangan program untuk menjalankan mikrokontroller 

menggunakan bahasa pemrograman C 

4. Pengujian dan Analisa sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa sistem dan membuat sebuah kesimpulan 

penyusunan proyek akhir 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara umum sistematika penulisan Proyek Akhir ini terdiri dari bab-bab dengan 

metode penyampaian sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penulisan proyek akhir, 

maksud dan tujuan penulisan proyek akhir, rumusan masalah, batasan 

masalah, metodologi penulisan serta sistematika yang digunakan dalam 

penulisan proyek akhir. 

BAB 2   DASAR TEORI 

Pada bab ini berisi tentang penjelasan teori – teori penunjang yang 

dijadikan landasan dan materi lain yang akan digunakan untuk mencapai 

tujuan dalam proses penyusunan proyek akhir ini. 

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang proses perancangan serta realisasi 

program, dimana mikrokontroller menggunakan bahasa pemrograman C 
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BAB 4   PENGUJIAN DAN ANALISA PADA RANCANGAN 

Pada bab ini berisi tentang pengujian dari sebuah rancang bangun 

model sistem kontrol dan monitoring pada sistematik penampungan air dan 

menganalisa dari perancangan yang telah di buat. 

BAB 5   PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil uji coba dan kemungkinan 

pengembangan penyempurnaan proyek akhir yang telah dibuat 

 


