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1.1. Latar Belakang 

BABI 

PENOAHULlJA,\ 

Oalam kehidupan sehari-hari diperlukan adaJ1\a alai ukur .. -\Ial ukur ada 

yang analog dan ada juga yang di!,"laL Di era yang serba dlgilal ini. ll1asiil sering 

ditemui alat ukur analog yang sampai sckarang tetap digunakan. conlohnya 

T\!eleran Air POA\\. :Yleleran air adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

atau mengetahui banyaknya air yang digunakan oleh pelanggan. 

Meteran air yang sekarang ini masih menggunakan meteran mr yang 

analog, dan perIu adanya pengembangan yaitu menjadi meteran air dih"taL yang 

mana alat meteran air digital ini nantinya dapat berguna dalam mengetahui dan 

mengukur banyaknya air yang digunakan oleh pelanggan serta mengirimkan data 

hasil pengukman ke POAM. Pada meteran air analog diperlukan kurir atau 

petugas pemeriksa datang ke rumah pelanggan untuk membaca meteran dan 

mencatatnya, sehingga kurang efisien. Berdasarkan hal tersebut, maka meteran air 

digital ini dibuat supaya POAM tidak membutuhkan kurir lagi untuk memeriksa, 

karena data hasil pengukurannya akan secara langsung dapat dikirimkan ke 

POAM. 

Pada meteran air digital 1m data yang diperoleh hanya Slap untuk 

ditansmisikan saja. 
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1.2. Tujuan 

Tujuan dari pembuotan meteran air dit,rital ini adalah untuk mengukuf atau 

mengetahui banyaknya air \ang digunakan oleh pelanggan sedangkan lIntuk data 

hasil pengukurannya hanya siap untuk ditransmisiKall. 

1.3. Pembatasan :\\asalah 

Batasan masalah dalam pembuatan meteran air digital ini adalah: 

• Pembatasan diameter plPil illimn maSllKiln pilda meterall air. 

• Display yilng digunakall ildalah LCD lllltuk menampilkan banyaknya air yang 

digunakan sebesar -+ dl~~t 

• Data hasil pengukuran hanya siap ul1tuk ditransmisikan. 

• Simulasi pengiriman data dengan menggunakan transmisi kabel dengan 

tampilan layar monitor komputer. 

• Varibel kontrol dengan menggunakan meteran PDAM yang ada. 

1.4. Metodologi 

Perancangan metodologi 1111 adalah perancangan perangkat keras 

(Hardware) lIntllk rangkaian sensor optokopler, rangkaian detektor, 

mikrokontroller, dan tampilan LCD. 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini diusahakan untuk menggunakan cara yang 

sederhana sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. 

Cara pembahasan tersebut terbagi menjadi beberapa bab dan disajikan 

secara berurutan seperti berikut ini 
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: PEi\DAHULUAN 

\Iembahas latar belakang masalah, tujuan penulisan, lnetodologi, 

pemecahan masalah, pembatasan masalah dan sistematika 

pembahasan. 

: LA:-;DASA~ TEOR! 

Membahas mengenai teori penunjang yang berhubungan dengan 

pembuatan alat. 

: PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

tvlembahas mengenai perencanan dan pembuatan alat ini. 

: PENGUKURAN DAN PENGUJIAN ALA T 

Membahas mengenai. pengukuran dan pengujian alat ini. 

: SIMPULAN 

Berisi kesimpulan dari pembuatan alat ini. 




