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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengendalian dengan pengukuran didalam operasional home industry maupun pabrik 

secara konvensional memiliki banyak keterbatasan terutama menyangkut  masalah 

mutu dan efisiensi. Pengontrolan yang dilakukan oleh petugas setiap  pengisian air 

pada tangki harus memonitoring dan mencatat setiap ketinggian yang tertampung 

didalam tangki. Namun untuk pengukuran, petugas masih  melakukan tugasnya 

secara manual dengan cara melihat ketinggian air pada tangki dengan melihat 

langsung  ke  bak  ukur  yang  tertulis  pada dinding  tangki  dan tidak jarang 

menggunakan tiang sebagai meteran  yang  dimasukkan  ke  tangki untuk mengukur 

ketinggian permukan air, sehingga dalam pencatatan sebagai laporan masih dicatat 

secara manual dengan menggunakan buku laporan harian. Sistem operasional dalam 

pengukuran tinggi permukaan air dan kejernihan air pada tangki secara manual diatas 

tidaklah efisien, hal tersebut sering menimbulkan permasalahan bagi petugas 

dilapangan yang jumlahnya terbatas  untuk mengawasi dengan jumlah tangki yang  

lebih  banyak  dari  petugas,  sebab  dengan sistem manual tersebut bisa menimbulkan 

cukup  masalah  serta  produksi  terganggu, nilai  kerugianpun  akan  muncul, untuk 

itu  perlu dipilih  teknologi  yang  tepat,  mudah dan berdayaguna dalam operasional.  

 Dari keterangan dan kendala di atas,  maka dirancang perangkat teknologi 

otomasi untuk membantu meringankan kinerja bagi petugas untuk pengontrolan 

volume air dan kejernihan air dalam tangki jarak jauh menggunakan sambungan 

wireless agar mempermudah operasional pabrik industri dengan menggunakan 

perancangan alat simulasi sistem monitoring air dan kejernihan air dalam tangki 

menggunakan sensor ultrasonik dan sensor turbidity melalui software LabVIEW 

dengan modul kontrol NI MyRio-1900 merupakan solusi dari permasalahan  diatas. 

Alat ini bekerja dengan memanfaatkan sensor ultrasonik SRF04 sebagai alat untuk 

memonitoring ketinggian air dan sensor turbidity alat ukur kejernihan air yang berada 

di dalam tangki sehingga didapatlah besaran-besaran parameter tersebut secara real 
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time dari keluaran sensor. Berdasarkan dari kebutuhan  realtime ini didapatlah data 

akurat yang selanjutnya mengirimkan informasi secara tepat dan berkelanjutan pada 

pusat sistem. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menginformasikan volume 

air pada tangki. Sehingga sistem mampu memonitoring volume dan kejernihan air 

pada tangki secara otomatis dengan menggunakan jaringan wireless sambungan tanpa 

kabel yang langsung menampilkan  hasil monitoring pada laptop komputer melalui 

software LabView dengan kontrol NI MyRio-1900. 

Pada perancangan alat tugas akhir ini merupakan suatu perubahan dan 

pengembangan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu: Rancang Bangun 

Sistem Monitoring Volume Dan Pengisian Air Menggunakan Sensor Ultrasonik 

Berbasis Mikrokontroler Avr Atmega8 (Adhitya Permana 2015). Berikut merupakan 

sedikit uraian prinsip cara kerja dari alat tersebut menggunakan kontrol Atmega 

dengan sensor ultrasonik mendeteksi jarak permukaan air dengan sensor. Kemudian 

data hasil-hasil sensor diolah oleh mikrokontroler untuk ditampilkan pada LCD 

dalam bentuk persentase. Dari berbagai penelitian-penelitian yang sudah ada 

sebelumnya merupakan suatu acuan pendukung untuk mengerjakan suatu 

pengembangan alat yang terbaru. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Mengacu pada permasalahan yang ada maka perumusan perancangan ini di 

fokuskan pada aspek berikut: 

 a.  Bagaimana membuat suatu alat sistem kontrol dan monitoring jarak jauh 

pada tangki air sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu? 

b.  Bagaimana cara membuat sistem pengolahan data berbasis monitoring 

pada simulasi LabVIEW dengan kontrol NI MyRio-1900 sehingga mampu 

memonitoring dan menampilkanya dalam bentuk yang praktis? 

1.3 Tujuan 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk : 



 

3 

 

a. Membuat suatu alat monitoring dan kontrol otomatis pada tinggi 

permukaan air dan tingkat kejernihan air pada tangki dengan kontrol jarak 

jauh menggunakan wifi atau sambungan tanpa kabel.  

b. Membuat suatu sistem peringatan dini apabila volume air pada tangki 

sudah habis dan memonitoring tingkat level kejernihan air dengan 

menampilkan hasil monitoring melalui aplikasi LabVIEW dengan kontrol 

modul NI MyRio-1900. 

1.4 Batasan Masalah 

 Pada pelaksanaan pembuatan skripsi ini terdapat beberapa batasan masalah 

untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas. Adapun batasan tersebut 

adalah: 

a.   Membahas mengenai monitoring volume air pada tangki tabung prototype 

dengan ukuran tinggi 60 cm lebar 40 cm menggunakan  aplikasi pada 

LabVIEW dengan kontrol NI MyRio-1900. 

b.  Kemampuan jarak maksimal pendeteksi terbatas oleh jarak maksimal 

sensor yang digunakan yaitu 4 meter. 

c. Medium antara sensor dan objek adalah udara dengan suhu normal. 

d.  Tidak ada penghalang antara sensor dan objek. 

e.  Simulasi alat monitoring air pada tangki prototype. 

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika pembahasan pada penyusunan skripsiini perinciannya adalah sebagai 

berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang, tujuan, 

rumusan masalah, dan metodologi serta sistematika pembahasan pada alat yang akan 

dirancang. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari dan mendukung dalam 

perencanaan serta pembuatan hardware seperti pengetahuan dasar backup energi DC 
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to DC, ukuran tangki prototype, sensor ultrasonic SRF04, sensor turbidity, satuan dari 

kekeruhan air, module relay, software LabVIEW dengan modul kontrol NI MyRio-

1900. 

 

. 

BAB III Perencanaan 

Bab ini membahas tentang perencanaan serta pembuatan hardware pada alat 

yang dirancang, misalnya nilai komponen yang dipakai, hubungan masing-masing 

komponen dan lain sebagainya. 

BAB IV Pengujian dan Analisa 

 Bab ini membahas tentang pengujian hardware serta pembahasan mengenai 

hasil pengujian tersebut per blok sistem 

BAB V Penutup 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap skripsi untuk 

pengembangan menjadi sistem yang lebih sempurna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


