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BAB 2 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab 2 akan dibahas tentang dasar teori dan tinjauan pustaka yang 

digunakan dalam pembuatan Proyek Akhir ini. 

 

2.1. Dasar Teori 

Dasar Teori berisi tentang teori dari apa yang digunakan oleh sistem yang 

mendukung penyelesaian. 

2.1.1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah badan usaha milik  

pemerintah daerah, yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan 

air minum/air bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan 

akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu 

perkembangan bagi dunia usaha dan  menetapkan struktur  tarif  yang  disesuaikan 

dengan tingkat kemampuan masyarakat. Artinya PDAM memiliki dua  fungsi, yaitu  

fungsi pelayanan kepada masyarakat dan fungsi menambah daerah. Dalam  hal  ini  

keberadaan PDAM sebagai BUMD dapat membantu memenuhi kebutuhan 

masyarakat, menunjang bagi perkembangan kelangsungan dunia usaha dan 

perkembangan ekonomi di daerah, percepatan pembangunan di daerah, karena air   

bersih yang dihasilkan PDAM merupakan barang  yang essensial yang menyangkut 

hajat hidup orang banyak.  

Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai fungsi pokok pelayanan umum 

kepada masyarakat, sehingga di dalam menjalankan  fungsinya  tersebut Perusahaan 

Daerah Air Minum harus mampu membiayai dirinya sendiri dan harus berusaha 

mengembangkan tingkat pelayanan dan diharapkan mampu memberikan 

sumbangan   kepada   Pemerintah Daerah dalam fungsinya sebagai sumber 

Pendapatan  Asli  Daerah. 

PDAM  mempunyai  fungsi  pokok  sebagai penyedia  air  minum  bagi  

masyarakat  dan  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan asli  daerah. PDAM
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bertujuan  memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat sesuai dengan standar 

mutu dan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut PDAM 

berusaha meningkatkan kapasitas produksi dengan melakukan investasi berupa  

pengadaan  sarana  dan  prasarana  air  bersih  yang  dapat  memproduksi  air 

sehingga  secara  bertahap  kebutuhan  masyarakat  baik  dari  segi  kuantitas  

maupun kualitas dapat terpenuhi. Contoh penampungan air PDAM seperti pada 

gambar 2.1.  

 

Gambar 2.1 Tempat Penampungan Air PDAM 

2.1.2. Sensor Ultrasonik 

HC-SR04 merupakan sensor ultrasonik yang dapat digunakan untuk 

mengukur jarak  antara penghalang dan sensor. Sensor ini mampu mendeteksi jarak 

tanpa sentuhan langsung dengan akurasi yang tinggi dan pembacaan yang stabil. 

Sensor ini sudah tersedia modul trasmitter dan receiver gelombang ultrasonik. 

Berikut ini spesifikasi dari sensor HC-SR04 dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2.  

Tabel 2.1 Spesifikasi Sensor HC-SR04 

Power Supply  +5V DC  

Arus daya  15mA  

Sudut efektif  <15 ͦ  

Pembacaan jarak  2cm – 400cm  

Pengukuran Sudut  30  ͦ  
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Tabel 2.2 Spesifikasi pin pada Sensor HC-SR04 

Nama Pin Keterangan 

VCC  Sumber tenaga (5V)  

Trig  Pemicu sinyal sonar dari sensor  

Echo  Penangkap sinyal sonar dari sensor  

GND  Ground  

 
Gambar 2.2 Konfigurasi pin dan tampilan sensor ultrasonik HC-SR04 

Konfigurasi pin dan tampilan sensor HC-SR04 diperlihatkan pada gambar 

2.2. HC-SR04 memiliki 2 komponen utama sebagai penyusunnya yaitu ultrasonik 

transmitter dan ultrasonik receiver. Fungsi dari ultrasonik transmitter adalah 

memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 KHz kemudian ultrasonik 

receiver menangkap hasil pantulan gelombang ultrasonik yang mengenai suatu 

objek. Waktu tempuh gelombang ultrasonik dari pemancar hingga sampai ke 

penerima sebanding dengan 2 kali jarak antara sensor dan bidang pantul seperti 

yang di perlihatkan pada gambar 2.3.  

 

Gambar 2.3 Prinsip kerja Sensor HC-SR04 
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Gambar 2.4 Timing diagram 

Timing diagram pengoperasian sensor ultrasonik HC-SR04 ditunjukan pada 

gambar 2.4 menyebutkan bahwa kita perlu mentrigger pin ‘trigger’ selama 10 

microseconds agar sensor dapat mengeluarkan 8 Cycle Sonic yang diperlukan oleh 

pin ‘echo’. Kemudian transmitter akan mulai memancarkan gelombang ultrasonik, 

pada saat yang sama sensor akan menghasilkan output TLL transisi naik 

menandakan sensor mulai menghitung waktu pengukuran, setelah receiver 

menerima pantulan yang dihasilkan oleh suatu objek maka pengukuran waktu akan 

dihentikan dengan menghasilkan output TTL transisi turun. Jika waktu pengukuran 

adalah t dan kecepatan suara adalah 340 m/s, maka jarak antara sensor dengan objek 

dihitung dengan rumus S= (340.t) / 2. Namun karena alat yang dibuat menggunakan 

satuan cm serta satuan waktu di pin trigger adalah microsecond maka perlu 

dikonversi seperti pada gambar 2.5.  

 
Gambar 2. 5 Rumus Jarak 

s = Jarak antara sensor dengan objek (cm)  

t = Waktu tempuh gelombang ultrasonik dari trasmitter ke receiver (microsecond) 

Gelombang ultrasonik pada dasarnya adalah gelombang suara yang bergerak 

dengan kecepatan 340 m/s (0,034 cm/ms). Sensor ultrasonik mengukur waktu yang 
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dibutuhkan untuk mengenai objek dan kemudian kembali tetapi kami hanya 

membutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk mengenai objek tersebut. Jadi, akan 

dibagi dengan 2 (Alam, 2019). 

Pemilihan HC-SR04 sebagai sensor jarak yang akan digunakan pada 

penelitian ini karena memiliki fitur sebagai berikut; kinerja yang stabil, pengukuran 

jarak yang akurat dengan ketelitian 0,3 cm, pengukuran maksimum dapat mencapai 

4 meter dengan jarak minimum 2 cm, ukuran yang ringkas dan dapat beroperasi 

pada level tegangan TTL (Aknis, 2019). 

2.1.3. Nodemcu Devkit 

Nodemcu Devkit merupakan sebuah open source platform IoT dan 

pengembangan kit yang menggunakan bahasa pemrograman Lua untuk membantu 

dalam membuat prototype produk IoT atau bisa dengan memakai sketch dengan 

adruino IDE. Pengembangan kit ini didasarkan pada modul ESP8266, yang 

mengintegrasikan GPIO, PWM (Pulse Width Modulation), IIC, 1-Wire dan ADC 

(Analog to Digital Converter) semua dalam satu board.GPIO Nodemcu Devkit 

seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.6. 

Nodemcu Devkit berukuran panjang 4.83cm, lebar 2.54cm, dan berat 7 gram. 

Board ini sudah dilengkapi dengan fitur WiFi dan Firmwarenya yang bersifat 

opensource (Retno, 2019). 

Spesifikasi yang dimliki oleh Nodemcu Devkit sebagai berikut : 

1. Board ini berbasis ESP8266 serial WiFi SoC (Single on Chip) dengan onboard 

USB to TTL. Wireless yang digunakan adalah IEE 802.11b/g/n. 

2. 2 tantalum capasitor 100 micro farad dan 10 micro farad. 

3. 3.3v LDO regulator. 

4. Blue led sebagai indikator. 

5. Cp2102 usb to UART bridge. 

6. Tombol reset, port usb, dan tombol flash. 

7. Terdapat 9 GPIO yang di dalamnya ada 3 pin PWM, 1 x ADC Channel, dan 

pin RX TX 

8. 3 pin ground. 
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9. S3 dan S2 sebagai pin GPIO 

10. S1 MOSI (Master Output Slave Input) yaitu jalur data dari master dan masuk 

ke dalamslave, sc cmd/sc. 

11. S0 MISO (Master Input Slave Input) yaitu jalur data keluar dari slave dan 

masuk ke dalam master. 

12. SK yang merupakan SCLK dari master ke slave yang berfungsi sebagai clock. 

13. Pin Vin sebagai masukan tegangan. 

14. Built in 32-bit MCU. 

 

Gambar 2.6 GPIO Nodemcu Devkit 

2.1.4. Library Arduino  

Library/pustaka Arduino adalah kumpulan kode yang memudahkan untuk 

terhubung ke sensor, layar, modul. Ada dua jenis pustaka pada Arduino, yaitu 

pustaka bawaan dan beberapa pustaka tambahan. Misal, pustaka bawaan 

LiquidCrystal mempermudah komunikasi dengan tampilan LCD karakter. Ada 

ratusan pustaka tambahan yang tersedia di internet untuk diunduh misal MRC522 

yang memudahkan komunikasi dengan RFID jenis Mifare RC522. Untuk dapat 

menggunakan pustaka tambahan, maka perlu diinstal terlebih dahulu (Aknis, 2019). 
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Library dapat dilihat pada Arduino IDE di menu Sketch, kemudian ditekan Include 

Library seperti pada Gambar 2.7.  

 

  Gambar 2.7 Library Arduino 

2.1.5. Firebase  

Firebase memiliki produk utama, yaitu menyediakan database realtime dan 

backendsebagai layanan(Backend as a Service). Layanan ini menyediakan 

pengembang aplikasi API yang memungkinkan aplikasi data yang akan 

disinkronisasi di klien dan disimpan di cloudFirebase ini. Firebase menyediakan 

Libraryuntuk berbagai client platform yang memungkinkan integrasi dengan 

Android, iOS, JavaScript, Java, Objective-C dan Node aplikasi Jsdan dapat juga 

disebut sebagai layanan DbaaS (Database as a Service) dengan konsep realtime . 

Bentuk Firebase dapat dilihat pada Gambar 2.8.  

 
Gambar 2.8 Logo Firebase 
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Semua data Firebase Realtime  Database disimpan sebagai objek JSON. Bisa 

dianggap basis data sebagai JSON tree yang di-host di awan. Tidak seperti basis 

data SQL, tidak ada tabel atau rekaman. Ketika ditambahkan ke JSON tree, data 

akan menjadi simpul dalam struktur JSON yang ada. Meskipun basis data 

menggunakan JSON tree, data yang tersimpan dalam basis data bisa diwakili 

sebagai tipe bawaan tertentu yang sesuai dengan tipe JSON yang tersedia untuk 

membantu Anda menulis lebih banyak kode yang bisa dipertahankan. Dalam 

gambar 2.9 ditunjukkan contoh arsitektur sistem Firebase dengan Android (Aknis, 

2019). 

 

Gambar 2.9 Arsitektur sistem Firebase dengan Android. 

2.1.6. Android Studio  

Android Studio adalah sebuah IDE untuk Android Development 

yangdiperkenalkan google pada acara Google I/O 2013. Android Studio 

merupakanpengembangan dari Eclipse IDE, dan dibuat berdasarkan IDE Java 

populer, yaitu IntelliJ IDEA. Android Studio merupakan IDE resmi untuk 

pengembangan aplikasiAndroid. Sebagai pengembangan dari Eclipse, Android 

Studio mempunyai banyakfitur-fitur baru dibandingkan dengan Eclipse IDE. 

Berbeda dengan Eclipse yangmenggunakan Ant, Android Studio menggunakan 

Gradle sebagai buildenvironment (Aknis, 2019). Tampilan logo android studio bisa 

dilihat pada Gambar 2.10. 
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Gambar 2.10 Logo Android Studio 

Fitur-fitur lainnya adalah sebagai berikut :  

1. Menggunakan Gradle-based build system yang fleksibel. 

2. Bisa mem-build multiple APK. 

3. Template support untuk Google Services dan berbagai macam tipe perangkat. 

4. Layout editor yang lebih bagus. 

5. Built-in support untuk Google Cloud Platform, sehingga mudah untuk integrasi 

dengan Google Cloud Messaging dan App Engine. 

6. Import Library langsung dari Maven reposi. 

 

2.1.7. Java 

Java adalah sebuah bahasa pemrograman dasar dalam sebuah pembuatan 

aplikasi. Java juga merupakan bahasa pemrograman yang dapat di jalankan di 

berbagai komputer ataupun berbagai telepon genggam. Kemudian, bahasa 

pemrograman java ini sendiri bisa digunakan untuk membuat sebuah game ataupun 

aplikasi untuk perangkat lunak maupun komputer sekalipun. Salah satu penggunaan 

terbesar Java adalah dalam pembuatan aplikasi native untuk Android. Selain itu 

Java pun menjadi pondasi bagi berbagai bahasa pemrograman seperti Kotlin, Scala, 

Clojure, Groovy, JRuby, Jython, dan lainnya yang memanfaatkan Java Virtual 

Machine sebagai rumahnya. Tampilan logo java  bisa dilihat pada Gambar 2.11. 
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Gambar 2.11 Logo Java 

Pada mulanya, untuk belajar ataupun mengenal bahasa pemrograman Java ini 

sendiri memerlukan beberapa software pendukung yaitu adalah JDK dan juga JRE. 

JDK (Java Development Kit) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk 

melakukan proses kompilasi dari kode java ke bytecode yang dapat dimengerti dan 

dapat dijalankan oleh JRE (Java Runtime Envirotment). Sedangkan JRE adalah 

perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dibangun 

menggunakan java. Versi JRE harus sama atau lebih tinggi dengan JDK yang 

dugunakan untuk membangun aplikasi java (Inxindo, 2020). 

 

2.2. Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian yang dijadikan referensi untuk pembuatan Proyek Akhir 

ini antara lain penelitian Risna, Harrizki Arie Pradana dengan judul Rancang 

Bangun Aplikasi Monitoring Penggunaan Air PDAM Berbasis Mikrokontroller 

Arduino Uno  “Bangka Belitung”. Yang membahas mengenai aspek kenyamanan 

dan kemudahan yang umumnya digunakan pada masyarakat awan dalam 

monitoring penggunaan debit air setiap bulannya, dimana yang sebelumnya 

menggunakan meteran yang tidak semua orang bisa membacanya, dan rangkaian 

ini dapat bekerja dengan water flow sensor pada mikrokontroler arduino uno (Risa 

dan Harrizki, 2014). 

Penelitian yang kedua penelitian dari Dwi Putra Arief Rachman hakim, Arief 

Budjianto, Bambang Widjanarko dengan judul Sistem Monitoring penggunaan air 

PDAM pada Rumah Tangga Menggunakan Mikrokontroller Nodemcu Devkit 
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berbasis Smartphone Android “Universitas Widya Kartika, Surabaya” yang 

membahas mengenaik alat yang dapat memonitoring penggunaan air secara digital 

dan online yang dapat diakses melalui smartphone secara real time. Sehingga 

masyarakat akan jumlah penggunaan air setiap harinya. Alat ini dirancang 

menggunakan sensor flow water yang akan mengukur debit air yang mengalir ke 

pipa dan hasil pengukuran akan diolah oleh mikrokontroler NodeMCU. Data akan 

diolah dan ditampilkan pada LCD serta dapat diakses juga melalui smartphone 

(DPAR Hakim, 2018). 

Penelitan yang ketiga yaitu penelitian dari Ani Dewi Ariessanti, Martono, 

Ferry Afrizal dengan judul Prototype Sistem Monitoring Penggunaan Air Berbasis 

Internet of Things pada PDAM Tirta Benteng kota Tangerang. “Tangerang”. Yang 

membahas mengenai Sistem Monitoring penggunaan air berbasis IoT 

menggunakan mikrokontroller wemos D1 mini dengan mengukur volume dari 

sambungan air, prinsip hall efek digunakan untuk mengukur penggunaan air yang 

menggunakan sensor water flow. Keluaran dari sistem monitoring ini adalah 

informasi tentang volume debit penggunaan air dan harga yang dikenakan didalam 

sebuah LCD serta website (Ani, 2020).


