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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Air mancur atau water fountain adalah semburan air yang menyebar ke atas 

dari sebuah sumber air yang mampu dibentuk dengan berbagai variasi. Bentuk air 

mancur ada 2 macam, yaitu air mancur tembok dan air mancur yang berdiri 

sendiri. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, terdapat berbagai 

tipe air mancur yang telah dikembangkan, diantaranya air mancur Alternating 

fountain (Tipping-bucket di Austria), air mancur Interactive (Organ Fountain di 

Italy), air mancur menari atau dancing founting, informational fountains 

(Timetable fountain di Standford University, Inggris), dan lain sebagainya. 

Biasanya air mancur tersebut terbuat dari semen, beton, batu, dan logam dalam 

bentuk wadah. 

Air mancur menari merupakan salah satu jenis air mancur yang 

dikembangkan oleh Gunter Przystawik pada 1975. Air mancur ini dirancang agar 

mampu berayun secara terus menerus di mana pipa air di desain agar semburan air 

yang di tampilkan sesuai dengan irama lagu dan pencahayaan. Dalam 

pembuatannya sambungan dan poros air dihubungkan dengan gear motor 

sehingga akan membuat air berpindah secara bersamaan namun dengan arah 

semburan yang berbeda. Tinggi rendah semburan air juga dapat dibentuk dengan 

variasi yang berbeda pula (S Shakerin, 2004). 

Air mancur menari telah banyak dikembangkan di berbagai negara misalnya 

Dubai Fountain di Uni Emirate Arab, air mancur Marina Bay Sand di Singapura, 

Bellagio Fountain di Las Vegas, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, pada 

Bellagio Fountain membutuhkan daya 7,5 MW. Air mancur ini menggunakan 

lebih dari 1200 nozzle yang menembakkan jet air ke ketinggian mencapai 240 

kaki ke udara dan 300 dari nozzle tersebut dapat bergerak maju mundur untuk 

menari selaras dengan musik (Said Shakerin, 2004). Selain itu, di Indonesia juga 

telah terdapat beberapa kota yang mengembangkan air mancur tersebut misalnya 

air mancur Sri Baguga di Purwakarta dan air mancur Kenjeran di Surabaya. Hal 

ini dilakukan untuk memperindah tatanan taman kota sehingga mampu menarik 
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minat pengunjung dan mampu memberikan kesan tertentu kepada pengunjung 

mengenai kota tersebut. Dengan air mancur yang seperti ini diharapkan menjadi 

magnet bagi traveler untuk berwisata ke kota mereka sehingga mampu menambah 

devisa bagi kota tersebut dan mengangkat perekonomian warganya. 

Pada penelitian terdahulu tentang air mancur yang dilakukan oleh Berlian 

Wahyu Sanyoto, Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2012 dengan judul 

“Perancangan Dan Pembuatan Air Mancur Menari Dan Pengaturan Pencahayaan 

Dengan Mengikuti Irama Lagu (Hardware)”. Prinsip kerja dari skripsi ini adalah 

ketika TDA 7052 menerima input berupa suara mp3 (instrument) maka 

mikrokontroler ATmega16 memproses nilai ADC tersebut dan mengirimkan 

perintah ke mikrokontroler ATmega8. Kemudian ATmega8 memproses perintah 

tersebut untuk menggerakkan 9 motor DC untuk menyemprotkan air sesuai nada 

instrumen yang diterima dan motor DC yang berfungsi sebagai penggerak poros 

tengah. Selain mengirimkan perintah ke ATmega8, pinout dari ATmega16 juga 

difungsikan untuk mengatur nyala LED sebagai pencahayaan agar terlihat lebih 

menarik. Kelemahan dari skripsi ini, yaitu masih terjadi noise pada sensor suara 

TDA 7052 yang dapat memperkecil dari nilai ADC, menggunakan mekanik kipas 

buatan sehingga kurang maksimal dalam pemompaan air, masih menggunakan 

mikrokontroler ATMega 8 sebagai tools, kurangnya pendingin pada IRF 540 dan 

IRF 9540 yang dapat mempengaruhi kinerja PWM pada putaran motor, serta 

sering terjadi kebocoran saat alat bekerja akibat pembuatan pompa dan 

penampung air yang kurang presisi (Sanyoto, 2012). 

Berpedoman pada penelitian terdahulu tentang air mancur menari mengikuti 

irama lagu, maka penulis mengembangkan penelitian tersebut dengan judul 

”Pengembangan Air Mancur Menari Mengikuti Irama dan Bercahayakan RGB 

LED”. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu Menggunakan Arduino 

sebagai tools, menggunakan input piano yang diharapkan mampu mengurangi 

noise, menggunakan water pump 12 V DC sebagai pompa semburan air agar lebih 

maksimal, menggunakan DC/DC buck converter sebagai driver motor, dan 

menggunakan motor servo sebagai penggerak water pump agar semburan air 

seperti menari. Pada tugas akhir ini menggunakan 2 mode. Mode pertama, ketika 

Arduino menerima salah satu nada (DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO) dengan 
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penghubung bluetooth maka water pump DC menyemprotkan air setinggi yang 

telah ditentukan dan RGB LED menyala sesuai program. Mode kedua telah dibuat 

beberapa buah program untuk menggerakan water pump DC dan RGB LED sesuai 

lagu dengan ritme pelan, sedang, dan cepat. Ketika lagu dimainkan maka water 

pump DC dan RGB LED akan bekerja sesuai program yang telah dibuat untuk 

lagu tersebut.   

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Beberapa permasalahan dari pengembangan penelitian sebelumnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem input nada yang dapat mengirim nada “DO, RE, 

MI, FA, SOL, LA, SI, DOO”? 

2. Bagaimana merancang sistem DC/DC Buck Converter sebagai driver water 

pump? 

3. Bagaimana merancang dan mengatur sistem RGB LED agar mengikuti irama? 

4. Bagaimana mengatur pergerakan air agar dapat mengikuti irama? 

 

1.3 TUJUAN 

Tujuan dari pengembangan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Merancang sistem input nada yang dapat mengirim nada “DO, RE, MI, FA, 

SOL, LA, SI, DOO” 

2. Merancang sistem DC/DC Buck Converter sebagai driver water pump 

3. Merancang dan mengatur sistem RGB LED agar mengikuti irama 

4. Mengatur pergerakan air agar dapat mengikuti irama 

 

1.4. BATASAN MASALAH 

Batasan masalah dari pengembangan penelitian sebelumnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Menggunakan input nada berupa software piano 

2. Menggunakan Arduino Mega 2560 

3. Pencahayaan yang digunakan adalah RGB LED 

4. Menggunakan water pump 12 Volt DC 
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5. Dimensi miniatur 100 cm x 40 cm

6. Hanya menggunakan 1 oktaf

7. Menggunakan power supply 5 V dan 16 V

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Pada penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terbagi menjadi 

beberapa bagian seperti di bawah ini: 

1. Bagian Awal

Pada bagian awal berisi sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, 

lembar pengesahan, lembar pernyataan keaslian, abstrak, lembar persembahan, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.  

2. Bagian Inti

Pada bagian inti berisi 4 bab yang terbagi menjadi: 

BAB   I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan permasalahan, batasan masalah, 

tujuan penulisan, serta sistematika penulisan dari “Pengembangan Air 

Mancur Menari Mengikuti Irama dan Bercahayakan RGB LED . 

BAB  II:  LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori tentang arduino, DC/DC Buck Converter, voltage 

divider, RGB LED,.Bluetooth HC-05, water pump DC, push button, 

LCD 2x16.  

BAB III: PERANCANGAN SISTEM 

Berisi blok diagram, cara kerja, perancangan rangkaian elektronika, dan 

perancangan hardware dan software. 

BAB IV: PENGUJIAN DAN ANALISA 

Berisi tentang pengujian tiap rangkaian elektronika dan analisa dari data 

hasil pengujian rangkaian. 

3. Bagian Akhir

BAB V : PENUTUP 

Berisi beberapa kesimpulan dari penelitian serta saran agar dapat 

dikembangkan lagi. 


