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l . l  Latar Belakang

Pada cra globalisasi dcngan pc*cnrbangan tcknologi y8ng silrgat pcs'l|

seperti sekarang ini, monberikan berbagai kemudahan bagi kita untttk rrrclaktrkan

segala kegiatan. Dengan adanya peralatan yang memiliki teknologi tintgi akan

menimbulkan bebgrapa dampak pc'sitif bagi kita diantaranya kita aian dapat

dengan mudah memaksimumkan hasil.

Padareahtayangadabiasanyakitamerrgambinairminumdaridispenser

dengan cara manual ataupun ada cala lain yaitr'r denpn menggunakan kran' yang

memptrnyai kelemahan.fika kita lalai unluk nlentltup kanrb kran dispcliter, nnk;t

air yang keluar akan tumpah. liehingga dengan pcrkcrnbangur tr:knologi

memungkinkan terciptanya berbagai nlacam preralatan yang menrmjang pkdaan

manusia.

Scbagai iatatr saru contoh adalal sistem "Dispcnscr Air Otorrratis, dotgan

Diameter oelas Tertentu", yang akan rnempermudalr kita dalam mengisi gelas

melalui dispenser, dan mengurangi kernungkinan air akan tumpah'
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1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang akan dihadapi dalam pembuatan sl-ripsi ini adakrh :

l. Bagaimana mengeluarkan air panas, air dingin dan air bin."n dengan

menggunakan safu kran ?

2. Bagaimana mengatur pengisian gelas sesuai dorgan yang dikehcnd;rki ?

1.3 Batasan Masalah

Agar sesuai dcngan pcmbalrasan awal mal a batasan lnus;i!;rh yang

diarrgkat ddam pcrrrbuaran alat ini ndlluh scbagai bcrikut :

l. Gclns ynng digunnknn tidnk rncnggunnknn gclls ynng lfinlrrr; pnndlng

(tran sparan) .

2. Ukuran tinggi gelas 'yang digunakan adalah sebagai berikut :

r Ukuran besar : 12 Crn

r Ukuran sedane :  10,5 Cn

r Ukuran kecil ; 9.5 Cnr

Ukuran diameter barvah dari gelas yang digunakan adalah 5,5crn

Air biasa (nonnal) yang dibuat arlalah perbandingan antara 5Ayu air rlingin rlan

50%o air puas.

Suhu air yang diserliakan terdapat 3 macam, yaitu :

i Air Panas

i Air Dingin

) Air Biasa
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6. Ukuran volume air dalam gelas tmdapat 3 takaran. yairu :
. Takaran I gelas penuh

. Takaran t/z gelas

. Takaran tAgelas

Pengendali sistem menggunakan IC m i c roco n t ro I r er ATS9S5 t .

1.4 Tujuan

Tujuan pembuatan skripsi ini adalah pera'cangan d'n pcmbuatan

Dispcnscr Air Otomatis, dengan Diamctcr Crclas Tertcntu.

1.5 Metodotogi

Metodologi perancangan yang digunakan dalam pernbuatan

yaihr :

. Studi Literatw

Mempelajari literatur mengenai teori-teori elektronika, eilrr k".Ja

Microcontroller dan infra red yang digunakan sebagai scnsor cahay4

bcrhubungan dcngan proscs pcrcncanaan dan pembuatan alat.

r Perencanaan Alat

Membuat diagram blok siste'r dan rangkaian sertu meranoarrg arur kc{a

sistem, Merencanakan alu yang akan dibuat murai dari perencillaan mekanik

alat, merancan g hardware alat dar merencanakan program softwarc yang akan

digrrnakan.
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Perancan gan I/O dan Pernrograman M i c nrc ont ro I I e r

Mcmprogram Mictoconftoller agar dapat mengendalihnn semur perangkat I/O

dan membuat sistern database sederhana.

Penggunaan intra red sebagai scnsor cahaya

Menonpatkan Infm red dan rangkaian dengan sebaik-baiknya ag.ar drJnt

berfu ngsi semaksimal mmgkin.

Pembuatan Alat

Merealisasikan hasil dari rancangen mulai dari pcmtluatan rneknnik, lurdware

dan terakhir pembuatan soflware t.program).

UjiCoba Alat

Melakukan pengujian alat, tennirsuk mencari scl/lng ylng scsrr:ri

dapat bekefa secara maksimal dln rnencari kekurangan alat. l)ari

ini dapat dilakukan penyempumaan dan penarikan 'kesirnpulan clari

telah dibuat.

rrgar alat

pingujian

:lat yang

Penrbuatan l-aporan

Menulis laporan skripsi berdasarllan hasil secara keselumhan dari ;rllt mtrlai

dari studi literatur sampai pengujittn alat.



1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

a. BABI :

b.  BAB I I

c. BAB ll l

d. BAB IV ..

e .  BABV

PENDAHULUAN

Mernbahas latar belakang rumusan masalah, batasan

masalah, tujuau, metodologi, dan sistern penulisan.

LANDASAN TEORI

Membahas teori-teori penunjang yang berkailan dengan

Sensor Calraya Infra Red, Solenoid Valve, dan teori-teori

penunjang yang berkaitan dengan rangtaian 1:cndukung

yang digunaka r.

PF,RANCANCAN DAN PEMBUATAN ALAT

Mernbahas rnengenai

perangkat keras.

perancirogan dan pc nbuatan

PENGUKUR,AN DAN ANALIS,q. ALAT

Mernbahas mr:ngenai rdi coba sistcrn, mem}ttrll analisa

terhadap peralatan yang dirancang.

PENUTUP

Kesimpulan dim saran untuk perbaikan s€rta kcriittngkinan

pengemban gan selanjutttya.


