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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 
1.1 Latar Belakang  

Air merupakan sumber kehidupan yang paling mendasar yang sangat 

dibutuhkan manusia. Tidak hanya manusia melainkan mahluk hidup lainnya juga 

membutuhkan air sebagai sumber kehidupan. Oleh manusia, selain air digunakan 

untuk minum,air juga digunakan untuk mandi, mencuci, memasak dan lain-lain. 

Air yang kualitasnya buruk dapat mengakibatkan lingkungan hidup menjadi buruk 

sehingga dapat mempengaruhi kesehatan yang dapat menimbulkan penyakit bagi 

tubuh manusia sehingga mempengaruhi keselamatan dari manusia itu sendiri. 

Oleh karna itu air adalah sumber kehidupan yang amat penting bagi kehidupan 

manusia.
 
 

Air minum isi ulang adalah air minum yang dapat dikonsumsi secara 

langsung karena tidak melalui proses memasak terlebih dulu, karena sudah 

melewati banyak proses pemurnian. Pada saat ini telah banyak bisnis penjualan air 

minum isi ulang yang dilakukan oleh masyarakat, karena bisnis tersebut tidak 

membutuhkan modal yang terlalu banyak. Kecenderungan penggunaan air minum 

isi ulang oleh masyarakat semakin meningkat dikarenakan susahnya mencari air 

bersih di daerah perkotaan, salah satu penyebabnya adalah pencemaran air tanah 

yang semakin parah. Air minum isi ulang merupakan jawaban yang paling tepat 

untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat yang murah dan praktis. Hal 

ini yang menjadi alasan mengapa masyarakat memilih air minum isi ulang untuk 

dikonsumsi dikarenakan tidak melalui proses pemasakan lagi. 

Kualitas air minum harus baik dalam parameter fisika dan kimia. 

Pengukuran dalam fisika adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui nilai dari suatu besaran. Pengukuran nilai kadar zat terlarut (TDS) 

pada air minum adalah tes dari kualitas air minum yang dikonsumsi. Untuk 
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mengetahui tingkat kadar zat terlalur (TDS) pada air minum dapat digunakan alat 

ukur TDS meter sedangkan untuk derajat keasaman digunakan pH meter.  

  Sehubungan dengan perkembangan zaman seperti saat ini, banyak sekali 

teknologi terbaru yang muncul untuk mempermudah dalam membantu pekerjaan 

manusia dengan cepat. Teknologi ini sangat berkemungkinan besar dapat menjadi 

harapan di masa yang akan datang yaitu internet of things (IoT). 

  Internet of things (IoT) merupakan sebuah konsep yang bertujuan  untuk 

memperluas manfaat dari konektifitas internet yang tersambung secara terus 

menerus. Sederhananya dengan IoT, Benda-benda didunia nyata dapat 

berkomunikasi satu dengan yang lain dengan menggunakan bantuan dan jaringan 

internet. Kemampuan akses dari IoT bisa saja tidak terbatas berkat perangkat IoT 

yang selalu tersambung ke internet, sehingga dapat diakses dan digunakan kapan 

saja dan dimana saja. 

  Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengangkat judul 

“Monitoring Kualitas Air Minum Yang Di Produksi Depot Air Minum Isi Ulang 

(Damiu) Berbasis Internet of Things (IoT)” agar masyarakat dapat mengetahui 

kelayakan air minum yang di konsumsi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, terindentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana cara merancang alat monitoring kualitas air minum isi ulang 

menggunakan NodeMCU ESP8266? 

2. Bagaimana cara menampilkan nilai pH, nilai TDS dan nilai turbidity pada 

aplikasi blynk? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi pembahasan materi, perlu dilakukan batasan masalah 

agar pembahasan menjadi terarah dan sesuai yang diharapkan. Batasan masalah 

dari Monitoring Kualitas Air Minum Yang Di Produksi Depot Air Minum Isi 

Ulang (DAMIU) di bengkalis Berbasis Internet of Things adalah : 
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1 Mikrokontroller yang digunakan adalah NodeMCU ESP8266. 

2 Sensor yang digunakan sensor pH, sensor TDS dan sensor turbidity. 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang alat monitoring kualitas air minum isi ulang berbasis internet of 

things (IoT). 

2. Mengetahui cara kerja alat ini sehingga dapat mendeteksi nilai pH, 

kekeruhan dan TDS dengan berbasis internet of things (IoT). 

 

Manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai 

pH, nilai TDS dan nilai turbidity / kekeruhan dari air yang kita konsumsi sehingga 

air yang kita konsumsi tidak tercampus senyawa lain. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh masalah yang akan dibahas 

dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penyelesaian masalah 

sebagai berikut :  

Bab I : Pendahuluan 

Menjelaskan secara singkat tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan metode 

penyelesaian masalah. 

Bab II : Tinjauan pustaka 

Dalam tinjauan pustaka ini berikan kajian terdahulu yang 

digunakan untuk sebagai referensi penulisan, landasan teori tentang 

komponen-komponen yang digunakan untuk merancang alat dalam 

penelitian. 

Bab III: Metodologi penelitian 

Metodologi penelitaian merupakan penjelasan tentang sistem kerja 

alat secara umum, blok diagram sistem, rancangan hardware, 

software dan rancangan alat yang digunakan. 
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Bab IV: Data dan Analisa 

Berisikan hasil rancangan, pengujian data, pengujian data 

keseluruhan alat serta menganalisa hasil pengujian. 

Bab V  : Penutup 

Berisikan tentang kesimpulan hasil pengujian alat yang digunakan 

dan saran. 
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