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ABSTRAKSI 

Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan sanat cepat, dan oleh sebab itu maka 

banyak sekali ditemukan berbagai macam alat yang diciptakan guna mempermudah melekukan 

suatu pekerjaan.kita tentu sudah mengenal apa yang dimaksud dengan “Digital” , mungkin kita 

sudah mempunyai sebuah gambaran bahwa peralatan yang semula analog dijadikan bentuk 

tampilannya menjadi tampiln digital. Peralatan ini banyak kita jumpai pada system pengukuran 

apakah dalam itu berbentuk tegangan maupun arus yang diukur dan ditampilkan dengan angka 

maupun huruf dengan tampilan digital.seiring terjadinya berbagai macam kasus tentang ketidak 

puasan para konsumen mengenai pelayanan yang diberikan oleh suatu jasa atau instansi tentang 

cara pelayanan akan jasanya hal ini mengenai pelayanan yang dilakukan oleh PDAM. Tentunya 

kita tidak bias menyalahkan Masyarakat apabila mereka beranggapan bahwa kenapa Tagihan 

PDAM miliknya sering tidak terkontrol pada tiap pembayaran, padahal pihak PDAM itu sendiri 

kadang tidak mendistribusikan Air yang sudah menjadi hak para pelanggan itu sendiri dan 

sementara tagihan yang haruis dibayar dalam tiap bulannya sama dengan pemakaian pada bulan-

bulan yang lalu, tentunya ini menjadi suatu permasalahan yang sulit khususnya bagi pihak 

PDAM, apakah karyawannya melakukan kesalahan dalam pengecekan atau mungkin ada tangan 

yang tidak bertanggung jawab diantara masyarakat itu sendiri. Tentunya kita tidak bisa saling 

menyalahkan dalam kasus yang sering terjadi. Oeh karena itu diperlukan satu solusi yang sangat 

tepat guna mengatasi masalah tersebut yaitu dengan dibuatnya suatu alat yang biasa 

menghasilkan pengukuran yang sangat akurat, tepat dengan tampilan angka digit mudah 

dipasang dan tentunya dilengkapi dengan harga nominal berapa kubik air yang telah dipakai 

dalamk satu bulan dan tentunya alat tersebut mempunyai suatu nilai yang aman. 

vi 

Alat yang dibuat terdiri dari tiga bagian utama, bagian pertama adalah Meter Analog yang telah 

dimodifikasi dan dipasang sensor (ouptocoupler) , bagian kedua adalah Meter Digital yang 

didalamnya terdapat Mikro controller yang berfungsi sebagai unit komputasi dan proses system, 

RTC (Real Time Clock) sebagai penunjuk tanggal, jam, bulan, dan Tahun, Charger untuk batrey 

sebagai tenaga cadangan apabila ada pemadaman listrik, LCD (liquid Crystal Diode) sebagai 

penampil angka maupun huruf Digital. Modul infra Red Rx-Tx sebagai pemancar dan penerima 

data. Bagian ketiga adalah Remote control yang berfungsi sebagai pengendali yang didalamnya 

terdapat Mikrokontroller,LCD,Keypad sebagai masukan data (reset dan pengubah harga), Modul 

Infra Red Rx-Tx sebagai pemancar dab penerima data. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa 

alat ini dapat mengubah tampilan dari analog menjadi digital.  
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