
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

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 salah satu 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 mejadi air yang berasa 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 upaya permasalahan diatas adalah dengan membuat alat 

pembersih untuki 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 
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dipercaya lagi usahanya dengan meminimalisir terjadinya bakteri di dalam galon 

sehingga galon menjadi bersih dan bebas dari bakteri. Tugas akhir ini membahas 

tentang perancangan dan pembuatan alat pembersih serta pengering galon berbasis 

arduino. 

 

1.1 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas masalah yang timbul dari tugas akhir ini adalah, 

1. Bagaimana perancangan dan pembuatan alat pembersih serta pengering 

galon berbasis arduino 

2. Bagaimana mengontrol kecepatan motor untuk sikat galon sehingga  

didapatkan galon bersih sesuai yang diharapkan  

3. Bagaimana mengontrol suhu untuk hairdryer sehingga didapatkan galon 

kering sesuai yang diharapkan  

4. Bagaimana mengontrol galon naik turun dan berputar dengan 

menggunakan motor agar sesuai yang diarapkan. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut, 

1. Membuat perancangan alat pembersih serta pengering galon berbasis 

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

bentuk. 

2. Menganalisis kinerja kecepatan motor untuk motor lift, motor sikat dan 

motor pemutar pada alat pembersih serta pengering galon berbasis arduino. 

3. Menganalisis keluaran suhu dan mengontrol suhu yang keluar pada 

hairdryer. 
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1.3 Tujuan 

Dalam tugas akhir ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu : 

1. Membuat perancangan alat pembersih serta pengering galon berbasis 

arduino,. 

2. Menganalisis kinerja kecepatan motor dan keluaran tegangan serta arus 

untuk motor lift, motor sikat dan motor pemutar pada alat pembersih serta 

pengering galon berbasis arduino. 

3. Mengontrol suhu yang keluar pada hairdryer agar didapatkan pengeringan 

yang sesuai keinginan. 

 

1.4 Metodelogi 

Metode pelaksanaan dalan penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Studi literatur menggunakan beberapa sumber informasi dari buku dan 

jurnal maupun media elektronik seperti internet. 

2. Implementasi sistem dengan menentukan spesifikasi hardware motor , 

serta melakukan instalasi software. 

3. Melakukan pengujian hardware pada sistem menggunkan Arduino dengan 

sistem yang tidak menggunakan Arduino atau Manual. 

4. Mengambil data dan menganalisis dari simulasi sistem yang telah diuji. 

5. Mengambil kesimpulan hasil penelitian dari analisis data yang diperoleh 

dari pengujian sistem. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I    : Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, metodelogi penelitian, 

dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 
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BAB II   : Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang 

mendukung topik tugas akhir ini, hal tersebut meliputi 

Arduino, Motor Dc, Memori Program dan Memori Data . 

BAB III   : Perancangan dan Pembuatan 

Bab ini membahas tentang pengujian Hardware dari 

sistem, serta pengambilan data dari sistem yang diuji. 

BAB IV   : Pengujian dan Pengukuran 

Bab ini membahas hasil dari data yang diambil dari 

seluruh sistem yang telah dibuat, serta memberikan 

kesimpulan dari sistem yang diuji. 

BAB V   : Kesimpulan dan Saran 

Bab penutup berisi kesimpulan terkait dari tujuan yang 

ada, serta saran untuk pengembangan sistem dimasa yang 

akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


