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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air bersih dari proses pengolahan air menggunakan teknik pengolahan 

lengkap diolah oleh pebisnis depot air minum isi ulang melalui proses yang terdiri 

atas penyaringan (filtrasi) dan desinfeksi. Pada dasarnya prinsip pengolahan air 

harus mampu menghilangkan semua jenis polutan, baik fisik, kimia maupun 

mikrobiologi sehingga air menjadi siap minum (Imam Suhendra, 2014). Air bersih 

yang disediakan oleh depot air minum sudah dapat memenuhi kriteria air bersih 

sesuai dengan standart kemenkes karena dalam teknik pengolahannya air tanah 

yang diambil sudah melalui proses penyaringan dan desinfeksi untuk 

membersihkan air dari bakteri-bakteri sehingga dapat langsung diminum. Tetapi 

dalam proses pengisian air di depot air minum tersebut masih terdapat banyak 

kekurangan, salah satunya adalah pemakaian teknologi hidrolik pada proses 

pengisian galon. Sering kali pada proses pengisian ini menyebabkan air terbuang 

percuma karena kurangnya kontrol yang digunakan.  

Pada penelitian sebelumnya dilakukan penelitian tentang sistem pengisian 

air otomatis pada depot air minum isi ulang dengan menggunakan sensor load 

cell. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang alat yang disertakan 

oleh sistem yang mampu memberhentikan pengisian air secara otomatis dengan 

persentasi keberhasilan percobaan yang dilakukan sebanyak 10 kali adalah 60%. 

Hal ini disebabkan oleh sensor load cell memiliki kecenderungan untuk membaca 

dengan akurat pada saat benda itu diam, tidak pada saat benda bergerak secara 

tidak menentu karena sensor load cell sangat sensitif dengan sentuhan dan gerak 
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yang mengenai sensor load cell (Imam Suhendra, 2014). Sistem dengan 

menggunakan sensor load cell juga pernah dilakukan yang diujicobakan pada tiga 

jenis bahan yang berbeda dengan nilai % error maksimal terhadap tiga jenis 

bahan tersebut yaitu: kopi = 8% nilai error, gula = 4% nilai error, dan beras = 4% 

nilai error (Sushanti dan Boenyamin, 2010). 

Moving Average Filter adalah salah satu filter digital yang digunakan 

untuk meredam noise dengan menggunakan nilai rata-rata dari data yang diterima. 

Pendekatan ini yang dikenal sebagai jenis Finite Impulse Response (FIR) 

diterapkan ke satu titik data dengan menciptakan rata-rata himpunan bagian yang 

berbeda dari kumpulan data lengkap (Azami dkk, 2012).  Untuk memperbaiki 

sinyal dan mendaptakan kontrol yang mendekati aslinya, maka perlu ditambahkan 

metode moving average filter sebagai filter untuk merapikan data dari statistik 

mikrokontroler arduino uno dan sensor load cell. Penggunaan filter tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan nilai yang mendekati sesungguhnya dan 

mendapatkan kontrol yang mendekati. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang konstruksi timbangan yang mendukung dalam 

pembacaan berat oleh timbangan pada saat pengisian air galon sedang 

berlangsung.  

2. Bagaimana moving average filter mampu meredam noise sehingga 

respon output pengisian air yang didapat adalah linier. 
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1.3 Batasan Masalah 

1. Sistem pengisian air otomatis ini hanya diimplementasikan pada 1

depot air minum.

2. Pengisian pada depot air minum dilakukan sebanyak 10 kali.

3. Sensor Load cell yang digunakan dalam penelitian ini memiliki

keterbatasan membaca berat hanya sampai dengan 200Kg.

1.4 Maksud dan Tujuan 

1. Merancang dan membuat timbangan pengisian air galon di depot air

minum isi ulang.

2. Mendapatkan respon yang linier dengan menggunakan metode moving

average filter.

3. Membandingkan respon output sistem tanpa menggunakan filter

dengan yang menggunakan filter.

1.5 Sistematika Pembahasan 

Dalam laporan ini telah terbagi beberapa bab yang mencakup penjelasan 

dari topik yang diangkat. Agar laporan ini mudah dimengerti oleh pembaca, maka 

penulis membuat sistematika laporan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan yang hendak dicapai 

dan sistematika pembahasan dari implementasi moving average 

filter untuk memperbaiki respon output sensor load cell pada 

sistem pengisian air otomatis. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang teori dasar dari mikrokontroler arduino uno, 

metode moving average filter, sensor load cell,alat atau peralatan – 

peralatanyang terdapat pada sistem serta sistem kerja dan fungsi 

dari peralatan tersebut. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang objek penelitian, sistem atau langkah 

kerja,perancangan dan langkah – langkah prosedural dalam 

mencari akar permasalahan dan solusidariimplementasi moving 

average filter untuk memperbaiki respon output sensor load cell 

pada sistem pengisian air otomatis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan hasil dan analisa data dari implementasi 

metode moving average filter pada sistem penimbangan 

otomatis,akar permasalahanya serta hubunganya dengan sistem dan 

faktor-faktor apa yang membuat masalah ini dapat terjadi 

kemudian solusinya. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memberikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan 

diakhiri dengan saran-saran. 
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