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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan jumlah pengguna air PDAM yang demikian pesat membuat 

kebutuhan terhadap air bersih semakin meningkat. PDAM (Perusahaan Daerah Air 

Minum) merupakan perusahaan umum yang disediakan oleh bebrapa perusahaan. 

Setiap PDAM memiliki tangki penyimpanan sebagai tempat penyimpanan air 

bersih. Tangki penyimpan air di setiap PDAM umumnya berupa bak penampung 

(Anonymous, 2018). 

Pengukuran volume air pada tanki peyimpan menjadi salah satu proses bisnis 

dalam mengelola usaha PDAM. Pada umunya, pemeriksaan volume ketersediaan 

air bersih di dalam tangki peyimpanan air masih menggunakan metode Time Series 

atau pengukuran langsung dari waktu ke waktu dengan melakukan pencatatan 

secara manual (Moh Ali, 2017). Hal ini mengakibatkan petugas bagian pengawas 

PDAM harus mengontrol keadaan tangki secara rutin dan manual.  

Pengukuran menjadi tidak akurat terlebih jika pengukuran dilakukan pada 

malam hari dengan kondisi penerangan sekitar yang kurang memadai. Untuk 

mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat melakukan 

monitoring air pada tangki PDAM agar dapat diketahui ketersediaan dan 

penggunaan air dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk membuat 

Rancang Bangun Sistem Monitoring Volume Tangki Air Menggunakan Teknologi 

IoT dan smartphone, karena pada era globalisasi ini penggunaan smartphone 

sangatlah mendominasi hampir seluruh masyarakat sudah menggunakan 

smartphone. Pada saat ini kebanyakan peneliti menggunakan Sensor HC-

SR04(ultrasonik) untuk melakukan pengukuran tinggi suatu objek terutama untuk 

mendeteksi ketinggian air yang berada di dalam volume dan Nodemcu Devkit 

DevKit adalah sebuah mikrokontroler yang digunakan untuk mengelola data 

terutama yang berbasis IoT yang terintegrasi dengan database realtime  firebase
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yang dimana database ini mendukung komunikasi data secara langsung dan 

realtime . 

 

1.2. Tujuan 

Tujuan proyek akhir ini adalah terciptanya rancang bangun sistem monitoring 

volume tangki air menggunakan teknologi IoT dan smartphone. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang tercantum pada latar belakang, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu: 

Bagaimana cara merancang dan membuat prototype rancang bangun sistem 

monitoring volume tangki air menggunakan teknologi IoT dan smartphone 

menggunakan sensor HCSR04 dan nodemcu devkit yang terintegrasi dengan 

database realtime  firebase. 

 

1.4. Batasan masalah 

Batasan Masalah dalam pembuatan Proyek Akhir ini antara lain:  

a. Prototype yang diimplementasikan terdiri dari sebuah sensor ultrasonik, 

LED dan penyimpanan air berbentuk balok. 

b. Koneksi menggunakan internet. 

c. Data yang dibaca dari sensor ultrasonik.  

d. Menggunakan database  Firebase. 

e. Aplikasi harus dibuka untuk melakukan kirim data dan ambil data. 

f. Alat diujicobakan pada protype  yang penulis buat. 

g. Pengisian air tidak masuk kedalam sistem.


