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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang

Tubuh Manusia terdiri dari air sebanyak tujuh puluh persen, supaya kebutuhan

tersebut terpenuhi manusia harus minum air sekitar dua liter setiap harinya. Mereka 

menggunakan dispenser dan galon untuk menampung air. Dispenser digunakan untuk 

memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air, tetapi pengguna masih 

harus menekan kran air dan menahannya sampai air dalam gelas terisi penuh. 

Mikrokontroler ATMega 8535 digunakan untuk membuat dispenser otomatis 

dan pengontrol amannya kucuran air menggunakan timer, lamanya kucuran air 

dipengaruhi oleh ketinggian gelas (Muchlis, 2010). Kelemahan dari metode ini adalah 

harus menggunakan gelas dengan diameter yang sama, jika diameter gelas lebih besar 

dari yang ditentukan maka air tidak akan penuh. Selain itu suhu yang dihasilkan 

masih menggunakan pengontrol konvensional bawaan dispenser sehingga tidak 

stabil. Sementara itu suhu yang digunakan oleh user dalam minum air juga berbeda-

beda sesuai kondisi dan situasi, dimana saat siang hari dan malam hari suhu yang 

dibutuhkan juga berbeda. Sehingga kali ini dispenser akan dibuat otomatis 

menggunakan sensor ultrasonic, yang mana kran akan tertutup saat jarak ketinggian 

air dan kran sudah mencapai jarak yang ditentukan. Adapun proses pengontrolan 

panasnya dirancang menggunakan sistem kontrol PID untuk mendapatkan suhu yang 

maksimal dan stabil. Suhu dapat terjadwal secara otomatis berdasarkan waktu yang 

telah ditentukan. 

2. Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah

sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat dispenser pemanas yang aktif pada waktu tertentu sesuai

dengan keinginan pengguna?
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2. Bagaimana membuat sistem dispenser yang dapat mengucurkan air panas 

dengan beberapa kondisi suhu sesuai kebiasaan pengguna? 

3. Bagaimana merancang sistem pengontrol suhu yang stabil dengan sistem 

kontroler PID? 

 

3. Tujuan 

 Tugas akhir ini ditulis bertujuan untuk: 

1. Membuat dispenser pemanas yang aktif pada waktu tertentu sesuai dengan 

keinginan pengguna. 

2. Membuat sistem dispenser yang dapat mengucurkan air panas dengan 

beberapa kondisi suhu sesuai kebiasaan pengguna. 

3. Merancang sistem pengontrol suhu yang stabil dengan sistem kontroler PID 

 

4. Batasan Masalah 

Supaya permasalahan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan, maka dibuatlah   

batasan masalah mengarah pada hal-hal berikut : 

1. Menggunakan ATMega16 sebagai pengendali utama sistem. 

2. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah BASCOM (basic compiler). 

3. Sensor yang digunakan dalam pembuatan alat ini adalah sensor inframerah, 

sensor ultrasonic HCSR04, dan sensor LM35. 

4. Suhu air antara 20o – 99o C. 

 

5. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada 

laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika 

penyampaian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan 

buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi. 

BAB III PERANCANGAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai perancangan sistem, yang meliputi perangkat 

keras dan perangkat lunak, dimana kedua bagian dari sistem ini saling menunjang 

dalam menjalankan sistem sehingga bisa memperoleh hasil yang diinginkan.  

BAB IV HASIL DAN ANALISA 

Dalam bab ini akan dibahas tentang pengujian berdasarkan perencanaan dari sistem 

yang dibuat. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja dari sistem dan untuk 

mengetahui apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Pengujian 

dilakukan secara terpisah, dan kemudian dilakukan ke dalam sistem yang telah 

terintegrasi. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merujuk pada hasil pengujian secara 

keseluruhan. 
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