
 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Air adalah salah satu dari sekian banyak sumber daya alam yang sangat di 

butuhkan bagi kehidupan mahluk hidup. Air membantu aktivitas kehidupan bagi 

semua mahluk hidup terutama manusia. Kebutuhan air termasuk kebutuhan dasar 

bagi setiap orang, secara umum kebutuhan air setiap berbeda-beda, kebutuhan air 

paling utama adalah untuk minum.  

Dalam kehidupan sehari-hari pemanfaatan air semakin bertambah seiring 

dengan pertambahan jumlah penduduk, tetapi tidak semata-mata meningatnya 

pemanfaatan air hanya karena penambahan jumlah penduduk saja, melainkan juga 

karena majunya kehidupan manusia. Pemanfaatan air oleh suatu masyarakat 

bertambah besar dengan kemajuan masyarakat tersebut, sehingga pemanfaatan air 

oleh suatu masyarakat bertambah besar dengan kemajuan masyarakat saat ini, 

sehingga pemanfaatan air seringkali dipakai sebagai salah satu tolok ukur tinggi 

rendahnya kemajuan suatu masyarakat, dengan demikian penggunaan air yang 

banyak selalu dikategorikan sebagai keluarga yang mampu. 

Perkembangan teknologi dijamin sekarang ini sangatlah canggih dan  

pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi dismasa ini, dengan 

yang sederhana maupun yang mutakhir sekarang ini. Perkembangan teknologi 

berkembang secara drastic dan terus menerus berevolusi hingga sekarang yang 

semakin canggih dan mendunia. 

Dispenser adalah alat yang memudahkan kita saat mengonsumsi air. 

Seiring berkembangnya perkembangan teknologi, dispenser turut berevolusi 

menyajikan inovasi baru, tidak sekadar untuk minum air dingin atau seduh kopi 

saja. Dispenser yang ada di pasaran umunya menyediakan fitur air panas dan 

dingin serta menjernihkan air. Berdasarkan hal tersebut dispenser yang 

rencananya dirancang ini dengan harapan memungkinkan seseorang untuk 
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mengambil air dengan tenang tanpa harus melakukan tekan tombol pada dispenser 

otomatis dan memungkinkan sebagai pengingat melalui notifikasi sms kepada 

pemilik dan penyedia air galon terdekat mengirimkan notifikasi pesan 

menggunakan SMS Gateway Arduino. 

1.2 Perumusan Masalah  

Adapun perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan diatas, supaya dalam pembahasannya nanti sesuai dengan rumusan 

masalah yang telah ditetapkan, Rumusan masalah tersebut adalah: 

1. Bagaimana mengetahui Smart Dispenser Air galon ketika akan habis? 

2. Bagaimana membuat dipenser mengeluarkan Air ketika diletakkan gelas? 

3. Bagaimana membuat Air yang keluar sesuai takaran? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang telah 

dirumuskan, maka diperlukan batasan-batasan dalam pengerjaannya. Berikut 

batasan-batasan dalam penelitian ini: 

1. Pusat kendali Menggunakan Arduino Uno dengan pemprograman C 

2. Bentuk komunikasi dan informasi yang disampaikan Arduino menggunakan 

Modul GSM dan Modul ESP8266 

3. Penggunaan Modul GSM800L dan ,Modul ESP8266 digunakan untuk 

pengefektifan informasi dan komunikasi kepada pengguna serta penjual galon 

dan nantinya disimpan dalam Database penjual galon 

4. Database yang diapakai menggunakan Web Thinkspeak yang telah dilengkapi 

dengan API 

5. Web Thinkspeak sudah mampu memberikan informasi secara real time yang 

cukup memungkinkan sebagai informasi dan penyimpanan data kepada 

pengguna Samart Dispenser 

6. Untuk tempat tampung air minum saat ini disediakan wadah tampung khusus, 

supaya keguanaan serta pengguna lebih fleksibel dalam penggantian air habis 

7. Dispenser yang dirancang dan dibangun menggunakan sensor Ultrasonik dan 

sensor Ultrasonik Pendeteksi Volume Air 
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8. Fitur sensor ultrasonik  dan sensor water level hanya dapat digunakan untuk 

dispenser rakitan 

9. Setting point Air yang dikeluarkan dari dispenser ke meneysuaikan ukuran 

gelas. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasar pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan di hasilkan 

dari penelitian ini adalah: 

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk terciptanya alat sistem kendali keran 

dispenser yang dapat memudahkan masyarakat dalam proses pengambilan air 

minum serta sebagai pengingat saat air habis 

1.5 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya 

dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan 

datang dalam hal perkembangan teknologi mikrokontroler 

2. Dengan adanya sistem ini perusahaan dapat terbantu terutama dengan 

adanya fitur sensor  yang mempermudah dalam hal  pengingat kepada 

pengguna 

 

1.6 Manfaat bagi Penulis 

Manfaat penelitian bagi penulis: 

1.  Merupakan syarat utama untuk memperoleh gelar sarjana computer 

pada Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 

2.  Merupakan sarana mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh 

selama kuliah di Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 

3. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru dalam hal Arduino 

 

1.7 Manfaat bagi Akademisi 

Kegunaan penelitian secara teoritis yaitu, dapat memberikan suatu 

referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian yang 
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akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal perkembangan 

teknologi mikrokontroler. 

 

1.8 Manfaat bagi Pengguna 

Beberapa manfaat bagi pengguna yaitu: 

1. Dapat meningkatkan konsumsi air minum untuk pengguna. 

2. Mempermudah dalam hal  pengingat kepada pengguna  Dispenser 


