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BAB II 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Dasar Teori 

2.1.1 AIR  

Pengertian air adalah cairan jernih tidak bewarna, tidak berasa, dan 

tidak berbau yang terdapat dalam kehidupan manusia sehari-hari, sedangkan 

pengertian air bersih menurut Permenkes RI No 416/Menkes/PER/IX/1990 

adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dapat diminum 

setelah dimasak. Pengertian lain air minum menurut Kepmenkes RI No. 907 

/MENKES/SK/VII/2002 adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa 

proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan (bakteriologis, kimiawi, 

radioaktif, dan fisik) dan dapat langsung diminum.  

Untuk menjamin bahwa suatu sistem penyediaan air bersih air minum 

adalah aman, higienis dan baik serta dapat diminum tanpa kemungkinan dapat 

menginfeksi para pemakai air maka haruslah terpenuhi suatu persyaratan 

kualitasnya. 

Air minum selain harus bebas dari zat yang berbahaya bagi kesehatan, 

juga harus menarik rasa dan baunya. Dalam perencanaan pelaksanaan 

fasilitas penyediaan air bersih (sumber, waduk, jaringan distribusi) harus 

bebas dari kemungkinan pengotoran dan kontaminasi.  

Pengawasan Kualitas Air Minum pada Persyaratan Kualitas Air 

Minum adalah sebagai berikut : 

1. Persyaratan Bakteriologis 

Parameter persyaratan bakteriologis adalah jumlah maksimum 

eceria coli atau fecal coli dan total bakteri coliform per 100 ml sempel. 

Persyaratan tersebut harus di penuhi oleh air minum, air yang masuk sistem 

distribusi. 
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2. Persyaratan Kimiawi 

Dalam hal ini yaitu tidak adanya kandungan unsur zat atau zat kimia 

yang berbahaya bagi manusia. Keberadaan zat kimia yang berbahaya harus 

ditekan seminimal mungkin. Sedangkan zat-zat tertentu yang membantu 

terciptanya kondisi air yang aman dari mikroorganisme harus tetap di 

pertahankan keberadaanya dalam kadar tertentu. Parameter dalam 

persyaratan ini terbagi menjadi dua yaitu bahan kimia yang berpengaruh 

langsung pada kesehatan dan yang mungkin dapat menimbulkan keluhan 

pada konsumen. Bahan-bahan kimia yang termasuk di dalam parameter ini 

adalah bahan-bahan anorganik, organik, pestisida, serta desinfektan dan 

hasil sampingannya. 

3. Persyaratan Radioaktivitas 

Persyaratan radioaktivitas membatasi kadar maksimum aktivitas 

alfa dan beta yang diperbolehkan terdapat air minum. 

4. Persyaratan Fisik 

Parameter dalam persyaratan fisik untuk air minum yaitu warna, rasa 

dan bau, temperatur, serta kekeruhan. 

 

2.1.2 Arduino UNO 

Arduino UNO adalah papan mikrokontroler open-source berbasis 

mikrokontroler Microchip ATmega328P dan dikembangkan oleh Arduino.cc. 

Papan ini dilengkapi dengan set pin input / output (I / O) digital dan analog 

yang dapat dihubungkan ke berbagai papan ekspansi ( pelindung ) dan sirkuit 

lainnya. Papan ini memiliki 14 pin Digital, 6 pin Analog, dan dapat diprogram 

dengan Arduino IDE ( Lingkungan Pengembangan Terpadu ) melalui kabel 

USB tipe B. Ini dapat diaktifkan oleh kabel USB atau baterai eksternal 9 volt, 

meskipun dapat menerima voltase antara 7 dan 20 volt. Ini juga mirip dengan 

Arduino Nano dan Leonardo. 



5 
 

 
 

 

Gambar 2.1.1   Arduino UNO 

 Adapun spesifikasi pada Arduino UNO, sebagai berikut : 

Tabel 2.1  Spesifikasi Arduino UNO 

Microcontroller ATmega328 

Operating Voltage 5 V 

Input Voltage (recommended) 7-12 V 

Input Voltage (limits) 6-20 V 

Digital I/O Pins 14 ( of which 6 provide PWM output ) 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 
32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB 

used by bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Clock Speed 16 MHz 

Length 68.6 mm 

Width 53.4 mm 

Weight 25 g 

Masing-masing dari 14 pin digital di Uno dapat digunakan sebagai 

input atau output, dengan menggunakan fungsi pinMode (), digitalWrite (), 

dan digitalRead (), beroperasi dengan daya 5 volt. Setiap pin dapat 

memberikan atau menerima maksimum 40 mA dan memiliki internal pull-

up resistor (secara default terputus) dari 20-50 kOhms.  

Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan 

memancarkan (TX) serial data TTL (Transistor-Transistor Logic). Kedua 

pin ini dihubungkan ke pin-pin yang sesuai dari chip Serial Atmega8U2 

USB-ke-TTL. 
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External Interrupts: 2 dan 3. Pin-pin ini dapat dikonfigurasikan untuk 

dipicu sebuah interrupt (gangguan) pada sebuah nilai rendah, suatu 

kenaikan atau penurunan yang besar, atau suatu perubahan nilai. Lihat 

fungsi attachInterrupt() untuk lebih jelasnya. 

PWM : 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Menyediakan output PWM 8-bit dengan fungsi 

analogWrite (). 

SPI : 10 (SS), 11 (Mosi), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin ini mendukung 

komunikasi SPI menggunakan SPI library. 

LED : 13. Ada built-in LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin bernilai 

nilai HIGH, LED on, ketika pin bernilai LOW, LED off. 

Arduino Uno memiliki 6 masukan analog, berlabel A0 sampai 

dengan A5, yang masing-masing menyediakan 10 bit dengan resolusi ( yaitu 

1024 nilai yang berbeda ).  

 

 

Gambar 2.1.2     Arsitektur Arduino Uno 
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2.1.3 Module Bluetooth 

HC-06 adalah modul Bluetooth slave kelas 2 yang dirancang untuk 

komunikasi serial nirkabel transparan. Setelah dipasangkan dengan 

perangkat Bluetooth master seperti PC, ponsel pintar dan tablet, operasinya 

menjadi transparan bagi pengguna. Semua data yang diterima melalui input 

serial segera ditransmisikan melalui udara. Ketika modul menerima data 

nirkabel, modul itu dikirim melalui antarmuka serial tepat saat diterima. 

Tidak ada kode pengguna khusus untuk modul Bluetooth yang diperlukan 

sama sekali dalam program mikrokontroler pengguna. 

HC-06 akan bekerja dengan tegangan suplai 3,6VDC hingga 

6VDC,namun, level logika pin RXD adalah 3,3V dan tidak toleran 5V. 

Konverter Tingkat Logika disarankan untuk melindungi sensor jika 

menghubungkannya ke perangkat 5V. 

 

 

Gambar 2.1.3     Module Bluetooth 

2.1.4 Turbidity Sensor 

 Turbidity Sensor merupakan sensor untuk kekeruhan dengan prinsip 

kerja menggunakan LED sebagai Transmitter ( pemancar ) dan Photodiode 

sebagai Receiver ( penerima ). LED merupakan suatu semikonduktor yang 

memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheran ketika diberi 

tegangan maju, sedangkan Photodiode merupakan suatu semikonduktor 

yang mengubah cahaya menjadi arus listrik. 
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Gambar 2.1.4     Turbidity Sensor 

 

2.1.5 Relay 

Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan 

merupakan komponen Electromechanical (Elektromekanikal) yang terdiri 

dari 2 bagian utama yakni Elektromagnet (Coil) dan Mekanikal 

(seperangkat Kontak Saklar/Switch). Relay menggunakan Prinsip 

Elektromagnetik untuk menggerakkan Kontak Saklar sehingga dengan arus 

listrik yang kecil (low power) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan 

lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan Relay yang menggunakan 

Elektromagnet 5V dan 50 mA mampu menggerakan Armature Relay (yang 

berfungsi sebagai saklarnya) untuk menghantarkan listrik 220V 2A. 

 

Gambar 2.1.5     Relay 

2.1.6 Penjernih 

Penjernihan adalah pemisahan berdasarkan perbedaan fisik yang 

digunakan untuk memisahkan antara larutan ( cairan ) dan padatan. Cairan 

yang sudah melalui proses penyaringan/filtrasi disebut dengan filtrat, 

sedangkan padatan yang tertumpuk di penyaringan disebut dengan residu. 

Meskipun terkadang residu merupakan produk yang diinginkan. 
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Berdasarkan gaya pendorong aliran, penyaringan diklasifikasikan menjadi 

Penyaring gaya berat ( gravity filters ), Penyaring tekanan ( Pressure filters 

), Penyaring vakum ( Vacuum filters ), Penyaring sentrifugal ( Centrifugal 

filters ). Berdasarkan operasinya dibagi atas batch ( bertahap ) dan continue 

( berkesinambungan ). 

 Alat penjernih yang digunakan menggunakan metode Penyaring 

Tekanan dan secara berkesinambungan, Komponen yang terdapat didalam 

alat penyaringan ini antara lain, Ijuk, Dakron, Batu Zeolit, dan Karbon 

Aktif. 

 

 

Gambar 2.1.6   Penjernih 

2.1.7 Pompa Air DC 

 Pompa Air DC adalah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan 

dari suatu tempat ke tempat lainnya melalui saluran pipa dengan 

menggunakan tenaga listrik untuk mendorong yang dipindahkan secara 

terus menerus ini menggunakan arus dc 12volt dan daya 3ampere, Pompa 

Air DC ini memiliki tekanan tinggi, sehingga mampu memompa air lebih 

cepat dan lebih menghemat listrik. 
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Gambar 2.1.7  Pompa Air DC 

2.2. Tinjauan Pustaka 

 Beberapa penelitian yang dijadikan referensi untuk pembuatan Proyek 

Akhir ini antara lain, Laptop Si Unyil yang berjudul Alat Penyaring Limbah 

Deterjen, R.Kastaman yang berjudul Saringan Air, dan Fajar Lailatul yang 

berjudul Membuat Alat Penjernih Air Dengan Bahan Alam.


