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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia air mineral merupakan suatu bahan pangan yang sifatnya 

sangat penting bagi keberlangsungan mahluk hidup. Air mineral juga sangat 

banyak ditemukan di Indonesia misalnya produk Aqua, Club, Alamo, Ades dan 

sebagainya. Produksi air mineral di Indonesia sangat pesat berkembangannya 

karena kita tahu bahwa air mineral sangat penting bagi kesehatan jasmani kita. 

Sebaiknya kita dianjurkan minum air mineral 8 gelas perhari untuk menjaga kadar 

air dalam tubuh kita tetap diatas rata-rata dan banyak minum air membuat kita 

lebih bersemangat menjalani aktifitas sehari-hari. 

Air mineral adalah suatu bahan pangan yang sangat penting untuk 

keberlangsungan hidup setelah nasi. Karena setelah kita makan nasi maka kita 

seharusnya minum air mineral agar nasi dapat dicerna dengan baik oleh organ 

tubuh seperti lambung, hati, usus dan lainnya. Selain itu air mineral dapat diolah 

lagi menjadi air yang berasal dari buah - buahan dengan cara mencampur sari 

buah dengan air mineral atau sebagainya. 

Air mineral yang bersih atau terhindar dari bakteri memiliki nilai ekonomi 

yang tinggi dibandingkan dengan air mineral yang kurang bersih. Karena itu perlu 

suatu upaya meningkatkan nilai tambah dari air mineral itu dikelola sebaik 

mungkin setelah kita memakai (air di dalam galon sudah habis) dengan cara 

membersihkan galon. Salah satunya supaya permasalahan diatas adalah dengan 

membuat alat pembersih untuk galon air mineral agar terhindar dari bakteri atau 

meminimalisir terjadinya bakteri di dalam galon air mineral yang sudah dipakai 

terus diisi ulang kembali. Namun pada kenyataanya di lingkungan masih saja 

membersihkan galaon air mineral dengan cara diberi air terus digoyang- goyang 

tanpa disikat atau dibersihkan dalamnya galon kemudian langsung diisi ulang 

dengan air mineral yang baru. Oleh karena itu lebih efisiensi lagi apabila ada alat 

yang bisa mendukung para usaha pengisian air mineral agar lebih praktis dan 

lebih dipercaya lagi usahanya dengan meminimalisir terjadinya bakteri di dalam 

galon sehingga galon menjadi bersih dan bebas dari bakteri 
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Tugas akhir ini membahas tentang perancangan dan pembuatan alat 

pembersih serta pengering galon berbasis arduino. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan alat pembersih serta pengering galon 

berbasis arduino ini dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas yaitu: 

a. Bagaimana melakukan pemodelan sistem untuk mengontrol motor sebagai 

sikat dan pengering galon. 

b. Bagaimana merancang dan membuat perangkat lunak atau software agar 

arduino dapat dioperasikan sebagai sistem kendali. 

 

1.3 Tujuan 

Dalam tugas akhir ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu : 

a. Membuat software untuk alat pembersih serta pengering gallon berbasis 

arduino, yang dapat bersaing dengan alat lain dari segi cara pembuatan dan 

bentuk. 

b. Menganalisis kenerja software untuk kecepatan motor sebagai motor lift, 

motor sikat, dan motor pembalik pada alat pembersih serta pengering 

galon berbasis arduino. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup pembahasan dari tugas akhir ini diarahkan pada sistem 

pengontrolan pada penyalaan motor sebagai sikat dan pengering galon 

menggunakan arduino uno. Agar bahasan terfokus pada suatu permasalahndi atas, 

maka perlu adanya batasan masalah antara lain : 

a. Sistem kendali yang digunakan adalah Arduino 

b. Jenis Motor yang akan dikendali adalah Motor DC dan motor Servo 

c. Software yang digunakan untuk mengontrol motor merupakan bawaan dari 

arduino itu sendiri yaitu IDE Arduino. 
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1.5 Metode penelitian 

Metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini meliputi : 

 Studi pustaka dan pengumpulan data 

Studi pustaka dilakukan untuk mencari data-data komponen yang 

digunakan serta mempelajari cara penggunaanya dalam aplikasi yang 

dirancang. Mencaari laporan dan aplikasi dari komponen-komponen 

tersebut yang pernah dibuat untuk digunakan sebagai referensi. 

 Perancangan software yang digunakan untuk mengontrol alat. 

 Pengujian sistem 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam pembahasan tugas akhir ini, penulisan dari laporannya disusun 

dalam lima bab yang meliputi : 

 Bab I  : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup pembahasannya dan 

metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 Bab II : Landasan Teori  

Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang mendukung dan digunakan 

dalam perencanaan dan pembuatan tugas akhir ini. 

 Bab III : Perencanaan dan pembuatan alat. 

Bab ini membahas perencanaan dan pembuatan tugas akhir meliputi 

perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. 

 Bab IV : Pengujian alat 

Bab ini membahas tentang pengujian dan hasil yang diperoleh dari sistem 

yang telah dibuat. 

 Bab V : Kesimpulan dan saran 

Berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dariperencanaan dan 

perealisasian tugas akhir ini serta saran yang dapat diberikan untuk 

penyempurnaan dan pengembangan kelak. 

 


