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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem pengendali pada umumnya memiliki fungsi utama sebagai pengendali suatu 

keluaran dengan proses yang terpadu. Dalam kehidupan nyata tanpa disadari kita 

sering bertemu dengan suatu perangkat kendali, contohnya seperti smarthphone 

yang memiliki sistem kendali kompleks hingga pada alat sederhana seperti jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

alarm.  

Pada sistem MIRACLE sistem pengendalian dikhususkan untuk mengendalikan 

aktuator yaitu berupa pompa pengisi air, sistem pengendalian bekerja dengan mode 

manual (kendali tombol) dan otomatis (kendali cerdas fuzzy logic). Sistem 

MIRACLE juga dilengkapi dengan sistem pengingat, sistem pengingat ini 

diperlukan untuk mendeteksi pompa terlambat mengisi yang mana kasus 

keterlambatan pengisian air akan menjadi fatal apabila sistem pengairan dibutuhkan 

dalam keadaan genting seperti adanya event hari raya, tabligh akbar dan semisalnya.  

Setelah dilakukan survei lapangan pada dua tempat yaitu Masjid Airan Raya dan 

Masjid Al-Wasi’i yang merupakan salah satu masjid besar di wilayah Kota Bandar 

Lampung dengan intensitas kegiatan yang relatif padat, ditemukanlah sebuah data 

bahwasannya disaat kondisi masjid padat jama’ah suplai air terganggu bahkan 

habis, hal ini disebabkan karena keluaran berupa pemakaian air lebih besar 

dibandingkan dengan masukan suplai air. Masalah ini biasanya diatasi dengan 

melakukan upgrade sebagian besar perangkat dasar seperti tangki penampung dan 

pompa pengisi air. Melakukan upgrade perangkat dasar sistem pengisian air seperti 

tangki penampung dan pompa pengisi air tentu saja membuat biaya dan tenaga yang 

dikeluarkan relatif lebih besar. Oleh karena latar belakang tersebut sistem 

MIRACLE diciptakan, sistem ini diterapkan dengan menjadikan sistem MIRACLE 

menjadi sistem kendali utama, menambahkan dua masukan sistem MIRACLE 

berupa sensor level air dan flow water sensor, serta menambahkan akses internet di 

lokasi sistem. 
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1.2. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Merancang dan menerapkan suatu sistem kendali pengisian air berbasis IoT. 

2. Merancang dan menerapkan sistem pengingat pada sistem kendali.  

3. Mengintegerasikan sistem kendali aktuator dan sistem pengingat untuk 

menciptakan sistem kendali yang lebih handal. 

 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Sistem MIRACLE merupakan sistem pengendalian pengisian air yang memiliki 

dua mode kendali manual (kendali berbasis tombol) dan kendali otomatis (kendali 

berbasis AI) serta sistem kerja berbasis IoT. Lingkup penelitian pada dokumen ini 

hanya membahas berkaitan dengan sisi fungsionalitas saja. 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan 

sistematika penulisan laporan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai penelitian terkait yang menjadi acuan, komponen 

yang digunakan dalam penelitian, dan metode pengujian yang digunakan. 

BAB III RANCANG BANGUN DESAIN 

Bab ini berisi metodologi penelitian serta perancangan sistem kendali dan 

sistem pengingat pada MIRACLE beserta hasil implementasinya.  

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil dari pengujian dari perancangan dan implementasi 

yang sebelumnya telah dilakukan.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari hasil yang didapat pada penelitian ini, serta saran 

peneliti untuk pengembangan lebih lanjut. 


