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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan teknologi elektronika digital menjadi faktor penting 

dan tidak dapat terpisahkan dalam usaha untuk peningkatan teknologi serta 

kesejahteraan setiap masyarakat. Seperti halnya pada tingkat kebutuhan 

masyarakat terhadap alat-alat yang dapat bekerja secara otomatis dan aman 

semakin meningkat. Tidak hanya pada industri besar, industri menengah, 

industri kecil, tetapi juga pada rumah tangga yang menginginkan kemudahan, 

hemat biaya dan efisien dalam memenuhi kebutuhan maupun menyelesaikan 

pekerjaan. Salah satunya dispenser untuk menghasilkan air panas dan air 

dingin yang merupakan peralatan rumah tangga yang saat ini sangat digemari 

oleh masyarakat. 

 

1.1 Latar Belakang 

Dispenser merupakan barang elektronik rumah tangga yang banyak 

disukai karena praktis dan efisien dalam penggunaannya. Dispenser 

mempunyai dua fungsi yaitu menghasilkan air dingin dan air panas. 

Ketersediaan akan air panas seakan-akan menjadi kebutuhan utama bagi 

masyarakat. Sehingga secara teknis kebutuhan listrik untuk air panas lebih 

besar dibandingkan dengan air dingin. Namun permasalahan yang saat ini 

timbul adalah system proteksi pada dispenser dipasaran umumnya tidak 
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dilengkapi dengan system proteksi yang tepat. Misalnya saja pada heather 

dispenser atau alat pemanas lainya untuk memanaskan air ternyata tidak 

dilengkapi dengan sensor air. Padahal jika heather sebagai alat pemanas air 

tetap dinyalakan sementara pada tabung heather volume air sedikit, maka dari 

segi teknis bisa berakibat pemanasan yang berlebihan dan merusak komponen 

pemanas itu sendiri. Dan juga dari segi biaya hal ini tentu saja sangat tidak 

efisien, karena pada saat proses pemanasan ternyata volume air pada tabung 

heather dispenser kurang dari yang semestinya, sehingga kemungkinan 

kerusakan pada komponen heather sangatlah besar. Maka dengan adanya 

sensor air diharapkan proses pemanasan dapat berjalan dengan efisien, aman 

dan heather dapat terproteksi dengan tepat, sehingga kerusakan dispenser 

dapat di perkecil. 

Selain itu dispenser yang beredar di masyarakat biasanya hanya menyediakan 

suhu untuk air panas maksimal pada heather atau tidak menyediakan suhu 

yang dapat disetting secara langsung oleh konsumen. Dalam artian bahwa 

proses pemanasan air pada dispenser hanya akan beroperasi sampai pada suhu 

maksimal yang dapat dicapai oleh heather. Sedangkan kebutuhan air minum 

suhu panas atau suhu dingin pada setiap orang pasti akan berbeda-beda 

Misalnya untuk membuat minuman teh hangat yang memerlukan air pada 

suhu sekitar 450 sampai 600 celcius. Konsumen tidak akan pernah mengetahui 

berapa derajat suhu air pada dispenser karena proses pemanasan akan tetap 

beroperasi sampai pada suhu panas maksimal heather yaitu sekitar 950 

celcius.  
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 Berdasarkan permasalahan diatas dalam proyek akhir ini dibuat 

suatu dispenser dengan menggunakan sensor air disertai bunyi buzzer dan 

sumber tegangan akan dimatikan jika volume air pada tabung dispenser pada 

batas rendah. Serta pemadaman sumber tegangan jika nilai set suhu telah 

tercapai dan disertai bunyi buzzer.  

 

1.2 Tujuan Proyek Akhir 

 Tujuan dari proyek akhir ini adalah merancang dan membuat alat 

sebagai system proteksi dispenser menggunakkan sensor deteksi air, nilai set 

suhu, sistem bunyi buzzer disertai pemadaman sumber tegangan pada 

dispenser. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana merangcang detektor air untuk memastikan ketinggian air 

sebagai proteksi dispenser yaitu dengan mematikan sumber tegangan 

pada dispenser ? 

2. Bagaimana merancang modul alarm atau buzzer sebagai sinyal 

peringatan jika tidak ada air ?. 

3. Bagaimana cara mengatur waktu penyalaan yang tepat pada heather dan 

motor freon agar tidak terjadi kerusakan ?. 

4. Bagaimana cara mengabungkan detector air dengan mikrokontroler 

agar dispenser bisa dikontrol dan tampilan pada display LCD ketika ada 

kesalahan pada tabung air dispenser ? 
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5. Pada perancangan hanya akan dibahas mengenai kinerja dari system 

proteksi. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam pembahasan pembuatan sensor air ini, penyusun hanya akan 

membahas hal-hal dalam ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Detektor air menggunakan komponen utama yaitu transistor sebagai 

switching on off yang memanfaatkan base bias dari transistor. 

2. Air sebagai pemberi tegangan pada basis transistor dan tidak membahas 

tentang sifat-sifat dari tahanan jenis air.  

3. Rangkaian sensor air menggunakan transistor bipolar common emitter. 

4. Besar volume air pada dispenser tidak lebih dari lima liter.  

 

1.5 Metode Penelitian 

  Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini ada lima metode yaitu : 

a. Metode Pustaka 

Yaitu dengan cara mencari literature yang ada kaitannya dengan 

Tugas Akhir yang akan disusun. 

b. Metode Perancangan 

Yaitu dengan mencoba membuat rangkaian yang kemudian di 

aplikasikan. 
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c. Metode  Pengujian 

Yaitu dengan metode terakhir dengan mencoba rangkaian yang 

sudah dirangkai pada PCB dan menghubungkan dengan probe 

sensor apakah berjalan dengan baik. 

d. Pengujian Alat pada Dispenser 

Memasang alat yang telah dibuat tersebut ke dispenser, yang 

kemudian di jalankan untuk mengetahui apakah alat tersebut 

berjalan dengan baik. 

e.  Penyusunan Skripsi 

Dari hasil perencanaan dan pengujian system, aplikasi tersebut 

kemudian dianalisa dan diambil suatu kesimpulan yang akhirnya 

disusunlah buku naskah Tugas Akhir ini yang mencakup semua 

langkah dalam perencanaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam pembuatan proyek akhir ini disusun sistematika laporan 

sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, 

batasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan.  

BAB II  : DASAR TEORI 

Dalam bab ini akan dibahas teori dasar dari alat.  
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BAB III  : PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tahap-tahap 

perencanaan alat dengan berbagai langkah dan urutan kerja.  

BAB IV  : PENGUJIAN ALAT 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil pengujian dan analisa 

terhadap  proses kerja alat yang telah dibuat sehingga dapat 

diketahui apakah alat sudah bekerja dengan baik.  

BAB V    : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai Tugas 

Akhir yang telah dibuat. 


