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ABSTRAK 

 

 

Dispenser adalah sebuah alat yang dipergunakan untuk menyimpan air minum, 

menggatikan fungsi alat rumah tangga sejenis yang sebelumnya sudah ada yaitu teko, 

ceret, termos, tetapi sebagai pengembangan dari alat penyimpan air biasa. Dispenser 

memiliki banyak kelebihan diantaranya daya tampung yang besar, selain itu dispenser 

juga ada yang mempunyai fitur bisa membuat air panas atau dingin, sehingga saat 

membutuhkan air panas tidak perlu  memasak air. 

Dispenser dengan pengaturan suhu berbasis arduino merupakan sebuah sistem yang 

mempermudah pengguna dalam membutuhkan suhu yang diinginkan. Perangkat yang 

digunakan untuk mendukung sistem ini diantaranya arduini nano sebagai mikrokontroler, 

sensor DS18B20 sebagai sensor suhu untuk mengatur temperatur air dalam pemanas 

dispenser, selenoid valve digunakan sebagai pengatur untuk mengalirkan air sesuai yang 

diinputkan dari push button, adapun beberapa pilihan jenis inputan suhu diantaranya pada 

push button 1 untuk air normal, push button 2 untuk suhu 65
 o

, push button 3 untuk suhu 

70
 o
 dan pada push button 4 untuk 90

o
. 

Hasil pengujian sistem menunjukan bahwa sistem dapat bekerja dengan 

menghasilkan suhu air yang sesuai dengan inputan penggunan dispenser. 

 

 

Kata Kunci : Dispenser, Arduino Nano, DS18B20 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1  Latar Belakang 

Permasalahan ketersediaan air bersih merupakan suatu masalah klasik yang 

dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada akhir-akhir ini, baik itu mengenai 

kuantitas maupun kualitas air bersih yang ada. Meningkatnya aktivitas 

pembangunan dan jumlah penduduk berakibat pada peningkatan kebutuhan akan 

air bersih, baik yang diperoleh secara tak langsung melalui proses pengolahan 

maupun secara langsung .  

Pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat saat ini sangat bervariasi. 

Masyarakat mengambil air minum dari berbagai sumber air yaitu air sungai, air 

tanah baik dari sumur dangkal ataupun dalam, dan juga air yang diproduksi oleh 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat yang dimasak dahulu sebelum 

dikonsumsi. Di kota besar, masyarakat juga mengkonsumsi air minum dalam 

kemasan (AMDK), karena praktis dan dianggap lebih higienis. AMDK diproduksi 

oleh industri melalui proses otomasi dan disertai dengan pengujian kualitas 

sebelum diedarkan ke masyarakat .  

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam beberapa dasawarsa 

terakhir ini mengakibatkan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin cepat. 

Salah satu teknologi yang mengalami perkembangan pesat adalah elektronika. 

Dari tahun ke tahun selalu dikembangkan alat untuk memudahkan atau 

mempercepat pekerjaan manusia. Kemudahan ini semakin memanjakan manusia 

dalam kehidupannya sehari-hari. Hal tersebut tampak dari diproduksinya berbagai 

macam peralatan elektronik rumah tangga yang mempunyai fungsi sangat 

beragam termasuk alat penyedia air minum atau dispenser yang merupakan alat 

penampung air minum dengan menggunakan galon berkapasitas 19 liter.  

Dispenser yang ada di pasaran umumnya dapat menyediakan air dingin dan 

air panas namun tidak tersedia pengaturan khusus untuk keperluan membuat kopi, 

teh dan susu. Berdasarkan hal tersebut maka akan dispenser yang dapat mengatur 

temperatur air sesuai kebutuhan dengan batas temperatur air maksimal sekitar 90 
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°C. Dispenser tersebut memiliki 4 buah push button untuk beberapa pilihan 

yaitu air untuk kopi pada temperatur 90 °C, air untuk susu pada temperatur 70 °C, 

air untuk membuat teh pada temperatur 65 °C, air normal pada temperatur 28 °C 

(Putra, 2017). Keempat pilihan tersebut dapat membantu keperluan sehari-hari 

dan cocok digunakan pada tempat seperti kantor, rumah, dan kampus. Dispenser 

yang dirancang ini memungkinkan seseorang mengambil air dengan temperatur 

yang sesuai keperluannya dengan hanya menekan sebuah push button sehingga 

proses pembuatan minuman lebih mudah dan minuman yang dihasilkan bermutu 

baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dan dalam perancangan tugas akhir ini dapat 

dirumuskan sebuah rumusan permasalahan, supaya dalam pembahasannya nanti 

sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, rumusan tersebut adalah 

bagaimana merancang dispenser yang digunakan untuk mengatur suhu air ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan tugas akhir ini terdapat batasan permasalahan, hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah dalam sistematika penulisan. Selain itu 

dengan adanya batasan masalah ini akan memudahkan penulisan dalam 

penyususan laporan. Adapun fokus dan pokok permasalahan yang akan dibahas 

tugas akhir yaitu: 

1. Pusat kendali menggunakan mikrokontroler arduino dengan pemrograman 

bahasa C. 

2. Dispenser yang dirancang adalah dispenser untuk air panas. 

3. Gelas yang digunakan dengan ukuran dan bentuk tetap. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Atas dasar permasalahan yang ditulis dalam rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan sistem kendali keran dispenser 

untuk menghasilkan suhu air minum yang diinginkan. 

 



3 
 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat proyek tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh air dengan suhu yang 

diinginkan. 

2. Untuk mengefesienkan waktu konsumen dalam penyediaan air secara 

otomatis dengan suhu yang diinginkan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyajian laporan Tugas akhir ini terbagi dalam bab-bab sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka, serta menjelaskan landasan teori yang 

mendukung pada penelitian. 

 

BAB III CARA PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang alat yang digunakan pada saat penelitian dan 

jalan penelitian tentang langkah-langkah yang akan diambil pada saat 

melaksanakan proyek tugas akhir. 

 

BAB IV PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan perancangan sistem yang akan digunakan pada sistem 

penelitan yang di buat. 

 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan kinerja sistem pada tahap implementasi, penggunaan 

sistem, cara kerja sistem, dan pengujian sistem. 
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BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan ringkasan dari 

hasil penelitian tugas akhir. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

     Penelitian yang pernah dilakukan berhubungan dengan sistem dispenser 

dengan pengaturan suhu berbasis arduino antara lain: Rocky Paulus Moniaga 

(2015) yaitu rancang bangun dispenser yang lengkapi sensor jarak. Alat ini dibuat 

dengan menggunakan sensor jarak SRF04 sebagai input untuk mendeteksi wadah 

atau gelas. Alat ini juga menggunakan kit arduino uno dengan mikrokontroler 

ATmega328 sebagai otak untuk mengolah data dari sensor jarak SRF04, driver 

motor, driver solenoid dan LCD. Dari pembuatan alat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa, Alat ini bekerja dengan baik, sesuai dengan tujuannya untuk mempermuda 

dalam pengambilan air. Mikrokontroler Arduino uno digunakan sebagai 

pengontrol utama dari rangkaian alat penyaji air ini. Dan sensor jarak SRF04 

bekerja mulai dari jarak 3cm-300cm. 

     Penelitian yang pernah dilakukan oleh Bambang Nugraha (2015) yaitu rancang 

bangun dispenser dengan pengontrol suhu. Pada rancang bangun ini akan dibuat 

Smart Dispenser yang suhunya dapat diatur. Suhu air akan dibaca oleh sensor 

suhu dengan jenis RTD PT-100 yang keluarannya akan diubah menjadi tegangan 

dan selanjutnya dimasukan ke ADC mikrokontroler atmega 16,sehingga suhunya 

dapat diketahui dan diatur menggunakan keypad sesuai kebutuhan serta akan 

ditampilkan melalui LCD 2x16. Smart Dispenser juga dilengkapi dengan sistem 

penjadwalan menggunakan IC RTC DS1307 yang akan mengatur jadwal kerja 

dispenser sesuai dengan jam kerja kantor pada umumnya, yaitu mulai dari hari 

Senin sampai Jumat dari pukul 06.00 sampai 19.00. Ketika diluar waktu yang 

telah dijadwalkan maka sistem akan secara otomatis mati, Selain itu Dispenser ini 

dilengkapi pula sensor PIR yang berfungsi untuk mendeteksi adanya gerakan 

tubuh manusia di sekitar dispenser. Ketika sensor PIR telah mendeteksi, maka 

sistem pada pemanas dan pendingin langsung bekerja secara otomatis selama 30 
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menit dan pengaturan suhu air sesuai dengan pengaturan yang terakhir sebelum 

sistem mati. 

Tabel 2.1 Referensi 

Judul  Penulis Cara Kerja 

Rancang bangun alat penyaji 

air otomatis dengan 

menggunakan sensor jarak 

dengan keluaran LCD dan 

suara. 

Rocky Paulus Moniaga Sensor jarak digunakan 

untuk mendeteksi wadah 

atau gelas 

“Smart dispenser” Dispenser 

pintar dengan pengontrol 

suhu dan penghemat energi. 

Bambang Nugraha Suhu akan diatur oleh 

inputan keypad dan sensor 

pir untuk mendeteksi 

adanya gerakan tubuh 

manusia disekitar 

dispenser. 

Rancang Bangun Dispenser 

otomatis Berbasis 

Mikrokontroler Atmega16 

Gamis Pindhika Darma Sensor FSR difungsikan 

sebagai pendeteksi utama 

keberadaan gelas yang 

memberikan tekanan ke 

sensor. 

Perbedaan dengan referensi penelitiaan yang dilakukan oleh penulis adalah 

rancang bangun dispenser dengan pengaturan suhu berbasis arduino. Adapun 

perbedaan penelitiaan ini dengan penelitian yang dilakukan Rocky Paulus 

Moniaga, Bambang Nugraha dan Gamis Pindhika Darma, disini penulis dalam 

pengontrolan suhunya dengan cara mencampurkan dua suhu air yang berbeda 

untuk menghasilkan suhu yang sesuai inputan. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Dispenser 

Dispenser adalah sebuah alat yang dipergunakan untuk menyimpan air 

minum, menggantikan fungsi daripada alat rumah tangga sejenis yang sebelumnya 

sudah ada yaitu teko, ceret, termos, tetapi sebagai pengembangan dari alat 

penyimpan air biasa dispenser memiliki banyak kelebihan diantaranya daya 

tampung yang besar, hingga bisa menyimpan persediaan air dalam kapasitas yang 

banyak, selain itu dispenser juga ada yang memiliki fitur bisa membuat air 

menjadi panas atau dingin, sehingga di saat membutuhkan air panas atau air 

dingin tidak lagi harus memasak atau memasukkannya kedalam kulkas. 

Umumnya air panas yang dihasilkan mencapai suhu 85 derajat Celsius dan air 

dingin yang dihasilkan bisa mencapai suhu 15 derajat Celsius. Karena kelebihan-

kelebihannya tersebut dispenser saat ini menjadi alat yang di sukai dan banyak 

dipergunakan, baik di perumahan – perumahan, perkantoran, hotel, bahkan 

ditempat-tempat umum yang strategis dan layak untuk penempatannya, kita bisa 

temukan dispenser di sekolah, di rumah sakit, di Bank dll. 

Beberapa jenis dispenser 

1. Dispenser biasa yaitu dispenser yang hanya berfungsi sebagai tempat 

menyimpan air saja, dalam pemakaiannya, sebuah gallon berisi air minum 

harus disimpan dalam posisi terbalik diatas dispenser, kemudian sebuah 

keran yang didesain khusus untuk dispenser akan bekerja mengeluarkan 

air jika keran tersebut di tekan. 

2. Dispenser Hot and Normal yaitu dispenser yang mimiliki elemen pemanas 

dan tidak memiliki mesin pendingin. Dispenser ini hanya dapat digunakan 

untuk memasak atau memanaskan air dan mengambil air biasa dari galon. 

3. Dispenser Hot and Cold, yaitu dispenser yamh dapat digunakan untuk 

memanaskan dan mendinginkan air. Apabila ingin memenaskan air, 

dispenser ini menggunakan pemanas (heater). Apabila ingin mendinginkan 

air, dispenser ini menggunakan prinsip ini menggunakan prinsip kerja 

elemen pendingin (fan atau refrigen). 
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Gambar 2.1 Dispenser 

(Internet: www.gambar-dispenser.com, 2018) 

 

Nama komponen dan fungsinya 

1. Saklar on/off berfungsi untuk menyalakan dan mematiakn dispenser. 

2. Thermostat 1 berfungsi untuk mengendalikan suhu air di dalam tangki air. 

3. Thermostat 2 berfungsi untuk mengendalikan suhu air di dalam tangki air. 

4. Saluran daya utama berfungsi sebagai penyalur daya dari sumber. 

5. Elemen pemanas berfungsi untuk memanaskan air. 

6. Saluran air panas berfungsi sebagai tempat menyalurkan air ke dalam 

tabung pemanas dan red water tap 

7. Saluran normal berfungsi sebagai tempat menyalurkan air ke dalam tabung 

pendingin atau blue water tap. 

8. Pipa pembuangan tempat pembuangan sisa air yang tidak terpakai. 

 

2.2.2 Kalor dan Azas Black 

Kalor adalah energi yang dipindahkan dari benda yang memiliki temperatur 

tinggi ke benda yang memiliki temperatur lebih rendah sehingga pengukuran 

kalor selalu berhubungan dengan perpindahan energi. Energi adalah kekal 

sehingga benda yang memiliki temperatur lebih tinggi akan melepaskan energi 

http://www.gambar-dispenser.com/
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sebesar QL dan benda yang memiliki temperatur lebih rendah akan menerima 

energi sebesar QT dengan besar yang sama. Secara matematis, pernyataan 

tersebut dapat ditulis sebagai berikut. 

Kalor adalah eb=nergi yang pindah dari benda yang suhunya tinggi kebenda 

yang suhunya rendah. Oleh karena itu, pengukuran kalor menyangkut 

perpindahan energy. Energy adalah kekal, sehingga benda yang suhunya tinggi 

akan melepas energy QL den benda yang suhunya rendah akan menerima energy 

QT dengan besar yang sama. Apabila kita nyatakan dalam bentuk persamaan, 

maka  

QL  =  QT ..................................................................................................(2.1) 

menyatakan hukum kekekalan energi pada pertukaran kalor dan selanjutnya 

disebut asas Black, sebagai penghargaan atas jasa ilmuwan Inggris bernama 

Joseph Black ( 1728 – 1799 ). 

Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh 

Joseph Black. Asas ini menjabarkan: 

a. Jika dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, benda yang 

panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama 

b. Jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang 

dilepas benda panas 

c. Benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang 

diserap bila dipanaskan. 

Rusmus azas black 

QL=QT 

Q= m c Δt maka 

m2 c2 Δt2 = m1 c1 Δt1 

m2 c2 (ta-t2) = m1 c1(t1-ta) 

m1 = Massa benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih tinggi 

c1 = Kalor jenis benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih tinggi 

t1  = Temperatur benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih tinggi 

ta  = Temperatur akhir pencampuran kedua benda 

m2 = Massa benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih rendah 

c2 = Kalor jenis benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih rendah 
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t2 = Temperatur benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih rendah 

 

2.2.3 Arduino Nano 

Arduino Nano adalah sebuah papan kecil yang terintegerasi. Arduino Nano 

memiliki berbagai macam pin diantaranya miso, mosi, sck, reset, vcc, gnd, pin 

analog A0-A7, pin digital D0-D13, aref, avcc, vcc 5v, vcc 3,3v, tx, rx, v in. 

Jumlah total pin Arduino Nano adalah 36 pin. Arduino Nano bekerja berdasarkan 

mikrokontroler ATmega328 (Arduino Nano 3.x) atau ATmega168 (Arduino Nano 

2.x). Fungsi Arduino Nano kurang lebih sama dengan Arduino lain, tetapi 

dikemas dalam paket yang berbeda. 

     Arduino nano juga merupakan versi mini dari Arduino Uno, perbedaannya 

adalah Arduino Nano menggunakan IC dengan ukuran kecil/SMD (Surface 

Mount Deface) dimana IC ATmega328 sudah tertanam secara permanen dan 

hanya dapat dilakukan penggantian dengan menggunakan solder uap blower. 

Perangkat ini tidak memiliki colokan listrik DC, dan untuk memberikan suplai 

daya dapat dilakukan melalui pin 30 (v in). Komunikasi serial menggunakan pin 

TX dan RX sebagai Receiver dan Transmmiter. Arduino Nano bekerja dengan 

kabel USB Mini standar untuk melakukan pemrograman dan komunikasi dengan 

komputer maupun laptop. Arduino Nano dirancang dan diproduksi oleh 

Gravitech. 

 

Gambar 2.2 Mikrokontroler Arduino Nano 

(http://www.rustamaji.net/en/product/tra0008, 2018) 

 

 

 

http://www.rustamaji.net/en/product/tra0008
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Tabel 2.2 Data Teknis Arduino Nano 

Microcontroller Atmel ATmega328 

Operating Voltage (logic level) 5 V 

Input Voltage (recommended) 7-12 V 

Input Voltage (limits) 6-20 V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 

Analog Input Pins 8 

DC Current per I/O Pin 40 Ma 

Flash Memory 32 KB of which 2 KB used by bootloader 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Clock Speed 16 MHz 

Dimensions 0.73" x 1.70" 

 

2.2.4 Arduino Ide 

Arduino IDE merupakan sebuah perangkat lunak yang bersifat open source. 

Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, Linux, 

dan Mac OS X. Arduino IDE ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java dan 

berdasarkan pada pemrosesan, AVR-GCC, dan perangkat open source lainnya. 

 

Gambar 2.3 Interface Arduino IDE 
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2.2.4 LCD (Liquid Crystal Display) 

   Pada dasarnya jenis modul LCD dari segi fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu 

modul karakter dan modul grafik.Sesuai dengan namanya, modul karakter 

berfungsi untuk menampilkan sejumlah karakter yang telah di program.Jenis 

karakter yang biasa digunakan yaitu karakter alphanumeric (mencakup alphabet 

a-z dan numeric 0-9). Sedangkan modul LCD grafik digunakan untuk 

menampilkan grafik.Karakter yang ditampilkan pada modul karakter dibentuk 

dengan format dot matrik 5x7. Setiap bagian dot matrik tersebut disusun dalam 

bentuk baris dan kolom.Jenis modul LCD yang sangat banyak dijumpai adalah 

LCD 2x16, artinya pada modul tersebut terdapat susunan dot matrik yang terdiri 

dari 2 baris dan 16 kolom. Sehingga modul tersebut dapat menampilkan 2x16 

karakter LCD berfungsi menampilkan suatu nilai hasil sensor, menampilkan teks 

atau menampilkan menu pada aplikasi mikrokontroler. Dalam rancangan ini LCD 

yang digunakan adalah LCD16x2seperti pada gambar  

. 

Gambar 2.4 Lcd 

(http://embeddinator.com/wp-content/uploads/2018/05/lcd1.jpg) 

 

2.2.6 Sensor DS18B20 

     Merupakan sensor suhu DS18B20 dengan kemampuan tahan air (waterproof). 

Cocok digunakan untuk mengukur suhu pada tempat yang sulit, atau basah. 

Karena ouput data produk ini merupakan data digital, maka Anda tidak perlu 

khawatir terhadap degradasi data ketika menggunakan untuk jarak yang jauh. 

DS18B20 menyediakan 9 hingga 12-bit (yang dapat dikonfigurasi) data. 

     Karena setiap sensor DS18B20 memiliki silicon serial number yang unik, 

http://embeddinator.com/wp-content/uploads/2018/05/lcd1.jpg
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maka beberapa sensor DS18B20 dapat dipasang dalam 1 bus. Hal ini 

memungkinkan pembacaan suhu dari berbagai tempat. Meskipun secara datasheet 

sensor ini dapat membaca bagus hingga 125°C, namun dengan penutup kabel dari 

PVC disarankan untuk penggunaan tidak melebihi 100°C. 

 

  Gambar 2.5 Sensor suhu DS18B20 

( Internet: www.gambar-DS18B20.com, 2018) 

 

Spesifikasi 

 Tegangan yang dibutuhkan sensor dari 3.0V sampai 5.5V power/data  

 Akurasinya ±0.5°C sampai -10°C, dan -10°C sampai +85°C  

 Batas temperatur sensor dari -55 sampai 125°C atau -67°F sampai +257°F  

 menyediakan 9 bit hingga 12 bit yang dapat dikonfigurasi data  

 Menggunakan 1 kabel Antarmuka (Interface) dan hanya 1 digital pin untuk 

komunikasi  

 Data pengenalan Identitas yang disimpan 64 bit  

 Memiliki batas peringatan jika suhu tinggi 

 Temperature-limit alarm system 

 Waktu tunggu data masuk 750ms 

 Kabel antarmuka (Interface)  

Kabel merah:VCC 

Kabel hitam : GND 

Kabel putih : DATA  

 Bahan Stainless steel silinder 6mm diametenya panjang 35mm 

 Diameter kabel : 4mm 

http://www.gambar-ds18b20.com/
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 Panjang kabel : 90cm 

2.2.7 Relay 

Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan merupakan 

komponen Electromechanical (Elektromekanikal) yang terdiri dari 2 bagian utama 

yakni Elektromagnet (Coil) dan Mekanikal (seperangkat Kontak Saklar/Switch). 

Relay menggunakan Prinsip Elektromagnetik untuk menggerakkan Kontak Saklar 

sehingga dengan arus listrik yang kecil (low power) dapat menghantarkan listrik 

yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan Relay yang menggunakan 

Elektromagnet 5V dan 50 mA mampu menggerakan Armature Relay (yang 

berfungsi sebagai saklarnya) untuk menghantarkan listrik 220V 2A. 

 

Tabel 2.3 Data Teknis Relay 

Spesifikasi Keterangan 

Operating Voltage 5V 

Signal Control TTL Level 

Maimum Switch Voltage 250 VAC 30 VDC 

Contact Action Time <10ms 

Indikator Led 

 

 

Gambar 2.6 Relay 

(Internet: www.gambar-relay.com, 2018) 

 

http://www.gambar-relay.com/
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2.2.8 Selenoid Valve 

          Adalah sebuah katup yang digerakan olehenergi listrik, energi listrik ini 

dialirkan ke koil atau kumparan yang berfungsi untuk menggerakan katup di 

bagian dalamnya. Selenoid valve mempunyai lubang keluaran , lubang masukan 

dan lubang exhaust. Lubang masukan berfungsi sebagai terminal atau tempat 

cairan masuk atau suplay, lubang keluaran berfungsi sebagai terminal atau tempat 

cairan keluar yang dihubungkan ke beban, sedangkan lubang exhaust berfungsi 

sebagai saluran untuk mengeluarkan cairan yang terjebak saat piston bergerak 

atau pindah posisi ketika selenoid valve bekerja. 

Prinsip kerja selenoid valve yaitu katup listrik yang mempunyai koil sebagai 

penggeraknya dimana ketika koil mendapat suply tegangan maka koil tersebut 

akan berubah menjadi medan magnet sehingga menggerakan piston pada bagian 

dalamnya ketika piston berpindah posisi maka pada lubang keluaran dari selenoid 

valve akan keluar cairan yang berasal dari supply. 

 

Gambar 2.7 Selenoid valve 

(Internet: tokopedia.com, 2018) 

2.2.9 Limit Switch 

Limit switch merupakan jenis saklar yang dilengkapi dengan katup yang 

berfungsi menggantikan tombol. Prinsip kerja limit switch sama seperti saklar 

Push ON yaitu hanya akan menghubung pada saat katupnya ditekan pada batas 

penekanan tertentu yang telah ditentukan dan akan memutus saat saat katup tidak 

ditekan. Limit switch termasuk dalam kategori sensor mekanis yaitu sensor yang 
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akan memberikan perubahan elektrik saat terjadi perubahan mekanik pada sensor 

tersebut. Penerapan dari limit switch adalah sebagai sensor posisi suatu benda 

(objek) yang bergerak. Simbol limit switch ditunjukan pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.8 Simbol limit switch 

(Internet: www.gambar-limit-switch.com, 2018) 

Limit switch umumnya digunakan untuk : 

 Memutuskan dan menghubungkan rangkaian menggunakan objek atau benda 

lain. 

 Menghidupkan daya yang besar, dengan sarana yang kecil. 

 Sebagai sensor posisi atau kondisi suatu objek. 

Prinsip kerja limit switch diaktifkan dengan penekanan pada tombolnya pada 

batas/daerah yang telah ditentukan sebelumnya sehingga terjadi pemutusan atau 

penghubungan rangkaian dari rangkaian tersebut. Limit switch memiliki 2 kontak 

yaitu NO (Normally Open) dan kontak NC (Normally Close) dimana salah satu 

kontak akan aktif jika tombolnya tertekan. Konstruksi dan simbol limit switch 

dapat dilihat seperti gambar di bawah. 

 

Gambar 2.9 Kontruksi limit switch 

(Internet: www.gambar-limit-switch.com, 2018

http://www.gambar-limit-switch.com/
http://www.gambar-limit-switch.com/
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 
3.1 Alat Yang Digunakan 

Dalam melaksanakan penelitian proyek tugas akhir ini penulis menggunakan 

berbagai alat/perangkat yang terdiri dari perangkat keras (hardwere), dan 

perangkat lunak (software). 

 

3.1.1 Perangkat Keras (Hardware) 

a. Laptop Asus X453S 

Laptop adalah komputer bergerak (bisa dipindahkan dengan mudah) yang 

berukuran relatif kecil dan ringan, beratnya berkisar dari 1-6 kg, tergantung 

ukuran, bahan, dari spesifikasi laptop tersebut, laptop dapat digunakan dalam 

lingkungan yang berbeda dari komputer. Dalam tugas akhir ini laptop digunakan 

sebagai sarana untuk membuat program arduino. Laptop yang digunakan adalah 

laptop Asus dengan Sistem Operasi (OS) Windows 10 pro 64 bit. 

Tabel 3.1 Data Teknis Laptop Satellite X453S 

Prosesor Intel Dual Core N3050 2.16 GHz 

RAM DDR3 2 GB 

Ruang 

penyimpanan 

HDD 500 GB 

Layar 14 inci, LED, Full HD (1366x768 piksel) 

Fitur USB 3.0, HDMI, VGA, kamera, card reader 

Konektifitas WiFi 

Optical drive DVD-RW 

Dimensi 33,9 x 23,5 x 2,1 cm 

Kartu grafis Integrated 
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Gambar 3.1 Laptop Asus X453S 

 

b. Arduino Nano 

Arduino nano merupakan pusat kendali dalam sistem yang dibuat, arduino 

melakukan eksekusi program dan mengendalikan berbagai komponen yang 

terhubung, proyek ini menggunakan 1 buah arduino sebagai pusat kendali. 

c. Sensor DS18B20 

Merupakan sensor suhu dengan kemampuan tahan air, cocok digunakn untuk 

mengukur suhu pada tempat sulit, atau basah. Karena outputnya merupakan data 

digital, maka tidak perlu khawatir terhadap degradasi data ketika menggunakan 

jarak yang jauh. Dalam proses perancangan tugas akhir ini sensor DS18B20 

berfungsi untuk mengatur suhu pada pemanasnya. 

d. Relay 

Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan merupakan 

komponen Electromechanical (Elektromekanikal) yang terdiri dari 2 bagian 

utama yakni Elektromagnet (Coil) dan Mekanikal (seperangkat Kontak 

Saklar/Switch). Relay menggunakan Prinsip Elektromagnetik untuk 

menggerakkan Kontak Saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (low power) 

dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Dalam proses 

perancangan tugas akhir ini  Relay berfungsi sebagai pemutus saat suhu air di 

pemanas sudah maksimal dan menyambung apabila suhu air di pemanas suhunya 

sudah minimal. 
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e. Limit switch 

Limit switch merupakan jenis saklar yang dilengkapi dengan katup yang 

berfungsi menggantikan tombol. Prinsip kerja limit switch sama seperti saklar 

Push ON yaitu hanya akan menghubung pada saat katupnya ditekan pada batas 

penekanan tertentu yang telah ditentukan dan akan memutus saat saat katup tidak 

ditekan. Pada proyek tugas ini berfungsi sebagai saklar untuk membuka selenoid 

apabila katupnya ditekan atau untuk tanda sudah ada gelas yang siap dituang air. 

f. Alat pendukung 

Adapun beberapa alat pendukung yang digunakan di dalam proses pembuatan 

sebagai berikut: 

1. Solder 

2. Multitester 

3. Project Board  

4. Tang  

5. Obeng 

6. Gergaji besi 

7. Bor listrik 

 

3.1.2 Perangkat Lunak (software) 

a. Arduino IDE 

Arduino IDE merupakan software untuk pembuatan program untuk mengatur 

jalanyasebuah sistem pada arduino board. Arduino IDE pada penelitian ini 

digunakan untuk pembuatan program serta sarana untuk upload firmware ke 

dalam arduino nano. 

b. Corel Draw 

Corel draw merupakan sebuah software pengolah garis/vektor. Pada 

penelitian ini Corel Draw digunakan untuk membuat desain mekanik. 

 

3.2 Jalan Penelitian 

Jalan penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 

adalah sebagai sebagai berikut : 
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a. Studi literatur 

Mempelajari dasar teori serta mengumpulkan beberapa referensi yang terkait 

dengan objek penelitian. 

b.  Observasi 

Dalam tahap awal ini saya melakukan pengamatan terhadap dispenser 

Observasi yang dilakukan adalah tentang proses kerja alat, pengoperasian, serta 

komponen apa saja yang digunakan dalam proses control. 

c. Bimbingan 

Berdiskusi dengan pembimbing untuk mendapatkan saran dan arahan untuk 

kedepannya penelitian ini., agar penelitian ini lebih bisa maksimal. 

d. Perancangan 

Dalam perancangan alat yang digunakan, saya mendesain rangka dari bahan 

yang ringan dan kuat untuk papan kendali seluruh komponen. 

e.  Pembuatan  

Adapun proses dalam pembuatan sistem rancang bangun dispenser dengan 

pengaturan suhu berbasis arduino. 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Jalan Pembuatan 

 

 

f. Pengujian 

Tahap pengujian alat ini dapat dilakukan setelah tahapan-tahapan diatas 

dilaksanakan secara berurutan dan benar. Setelah itu dapat mengetahui bagaimana 

kinerjanya; 

1. Pengujian debit air. 

2. Pengujian suhu air 
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BAB IV 

PERENCANAAN 

 

 
 

4.1 Cara Kerja Sistem 

Sistem alat ini bertujuan agar pengguna dapat memilih air dengan temperatur 

sesuai yang diinginkan yaitu air panas, air hangat, air normal, serta air untuk 

membuat kopi, teh dan susu. Untuk mengetahui temperatur air dalam tampungan 

air dispenser digunakan sensor suhu DS18B20. Rangkaian dispenser ini 

menggunakan arduino nano yang berguna untuk mengatur kerja sistem secara 

keseluruhan sekaligus sebagai penyimpan program. Sebagai masukan 

mikrokontroler digunakan push button untuk memilih jenis suhu air untuk 

minuman yang diinginkan. Sensor DS18B20 digunakan untuk mendeteksi 

temperatur air dalam tabung, LCD 16x4 digunakan untuk menampilkan push 

button mana yang dipilih dan temperatur air sedangkan relay berguna untuk 

menyalakan dan mematikan pemanas dispenser. 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Blok Kerja Sistem 
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1. Mikrokontroler arduino nano digunakan sebagai pengontrol rangkaian. 

2. Sensor DS18B20 digunakan untuk pengaturan suhu pada pemanas 

dispenser. 

3. Limit swtch digunakan untuk tanda adanya gelas yang sudah siap di isi air. 

4. Push button digunakan untuk memilih jenis suhu air, dengan suhu yang 

sudah ditentukan, satu suhu air normal kedua suhu air 65
 o

C, ketiga suhu 

air 70
 o
C dan keempat suhu air 90

o
C. 

5. Selenoid valve digunakan untuk mengatur keluarnya air sesuai dengan 

inputan oleh pengguna. 

 

4.2 Perancangan 

4.2.1  Perancangan Mekanik 

Dalam pembuatan mekanik pada sistem ini menggunakan aplikasi corel draw, 

perancangan ini meliputi komponen pendukung seperti besi siku untuk rangka 

menambah tinggi dispenser, untuk menutup bagian samping menggunakan seng 

tipis, kemudian perancangan pada selenoid valve untuk mengeluarakan air 

disambung menggunakan slang dan kedua kran mengalirkan air bertemu pada satu 

titik menggunakan sambungan segitiga, kemudian disambungan tersebut 

mengalirkan air ke dalam gelas. 

 

 

 

Gambar 4.2 Desain sambungan segitiga untuk penyatuan air panas dan normal 
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Gambar 4.3 Desain Seng Tutup Bagian Samping Atas 

 

 

Gamabar 4.4 Desain kerangka 
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Gambar 4.5 Desain keseluruan bagian dalam 

 

4.2.1 Perancangan Elektronik 

Perancangan elektronik pada penelitian ini merupakan bentuk spesifikasi 

komponen komponen apa saja yang dibutuhkan dalam sistem. Komponen 

komponen inilah yang nantinya mendukung kinerja dispenser dengan pengaturan 

suhu berbasis arduino. 
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Gambar 4.6 Skematik Dispenser Dengan Pengaturan Suhu 

Komponen-komponen yang dibutuhkan dalam perancangan penelititan ini 

yang pertama arduino nano, arduino nano digunakan sebagai mikrokontroler. 

Kemudian komponen yang kedua seleniod valve, selenoid valve digunakan untuk 

mengatur alur yang keluar sesuai dengan inputan. Ketiga ada sensor suhu 

DS18B20, digunakn sebagai pengatur temperatur suhu dalam tabung pemanas 

dispenser. Keempat ada limit switch, digunakan untuk penanda gelas apakah 

sudaha ada gelas atau tidak untuk menuangkan air. Kelima ada heater/ pemanas, 

digunakn sebagai pemanas air dalam dispenser. Keenam ada relay, digunakan 

untuk switch on apabila suhu ditabung pemanas kurang dari 85 derajat dan switch 

off saat suhu dalam tabung pemanas mencapai 90 derajat 

4.2.3 Perancangan  Program 

Perancangan program dalam penelitaian ini merupakan logika pengendali 

yang yang memberikan pengaruh untuk mengendalikan komponen komponen 

elektronik yang digunakan. Algoritma pada program haruslah dapat 

mengendalikan komponen-komponen elektronik tersebut sehingga dapat bekerja 

sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dalam hal ini perlu dirancang diagram alir 

kerja dari algoritma untuk memudahkan dalam pemrograman 
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Gambar 4.7 Diagram alir Sistem 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Pembuatan Alat 

5.1.1 Pembuatan Mekanik 

Dalam  pembuatan  mekanik pada penelitian in bahan yang digunakan adalah 

dispenser yang tambah ketinggiannya menngunakan besi siku untuk rangaka dan 

penutup samping menggunakan seng aluminium, ditambah tingginya 25cm 

dengan dispenser sebelumnya. Pada bagian untuk mengalirkan air menggunakan 

selenoid valve untuk mengatur keluarnya air ke dalam gelas, dan sebagai 

penyambung selenoid menggunakan selang ukuran 3/5 inchi, kemudian untuk 

menyatukan air panas dan air normal menggunakan sambungan segitiga terus 

keluar dituang ke dalam gelas. 

 

 

Gambar 5.1 Sambungan segitga 
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Gambar 5.2 Selenoid valve Mengalirkan Dan Menutup Air 

 

 

Gambar 5.3 Bagian Depan 
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Gambar 5.4 Bagian Samping 

 

 

Gambar 5.5 Dudukan Heater/ pemanas 
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5.1.2 Pembuatan Elektronik 

Dalam pembuatan elektonik dengan cara merangkai seluruh bagian bagian 

elektronik sesusai dengan perancangan elektronik. Pembuatan ini mencangkup 

penempatan-penempatan sensor dengan fungsinya, seperti sensor DS18B20 

diletakan pada tabung pemanas dispenser, sebagai sensor suhu untuk mengatur 

temperataur dalam tabung pemanas, peletakan selenoid valve sebagai pengatur air 

yang keluar dari tabung pemanas dan galon, peletakan limit switch pada samping 

tempat gelas untuk penanda adanya gelas yang sudah siap dituangkan air,  

penempatan relay sebagai pengontrol pemanas, serta menghubungkan semua itu 

ke pin pin pada mikrokontroler. 

 

Gambar 5.6 Komponen Elektronik 

 

 

Gambar 5.7  Pushh button dan tampilan LCD 
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Gambar 5.8 Heater/ pemanas 

 

 

Gambar 5.9 Limit Switch 
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Gambar 5.10 Relay 

 

5.1.3 Perhitungan delay Selenoid Valve 

Dalam menentukan delay pada selenoid valve menggunakan rumus kalor azas 

black, berikut adalah perhitunganya; 

Rumus untuk menentukan suhu 65
o
C 

Diketahui: 

Air suhu panas (T1) = 90
o 

Air suhu normal (T2) = 28
o 

Dicari suhu 65
o
 (T) 

M1 = M2 

Q1 = Q2 

M1 x C1 x ΔT = M2 x C2 x ΔT 

M1 x (T1 – T) = M2 x (T  – T2) 

M1 : M2  = (T  – T2) : (T1 – T) 

M1 : M2  = (65 – 28) : (90 – 65) 

M1 : M2  = 37 : 25 
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Jadi perbandingan antara M1 dan  M2  untuk suhu  65
o
 adalah 37 :25. Air yang 

akan dituangkan ke dalam gelas 300 ml. 

Untuk menentukan delay selenoid air panas  (L1) 

M1 = (37/62 x 300) : debit air 

= 179 : 25 

= 7,160 sekon 

Untuk menentukan delay selenoid air normal (L2) 

M2 = (25/62 x 300) : debit air 

= 120,95 : 25 

= 4,838 sekon 

Tabel 5.1 delay selenoid valve dalam detik 

Suhu (
o
C) Lama buka selenoid valve (delay) dalam detik 

Normal Panas 

28
o
 12 0 

65
o
 7,16 4,838 

70
o
 8,127 3,87 

90
o
 0 12 

 

Pada Tabel 5.1 menjelaskan delay yang dilakukan selenoid valve untuk 

mengalirkan air pada dispenser. 

 

5.1.4 Pembuatan Program 

Pembuatan program ini merupakan pemrograman menggunakan Arduino IDE 

yang mencakup seluruh sensor . Source code pada pemrograman ini nantinya akan 

di upload mikrokontroler yang menggunakan Arduino nano. Berikut adalah 

Source code yang telah di upload ke mikrokontroler Arduino nano. 
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#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

Potongan diatas menunjukan pemanggilan library. Berturut-turut dari atas 

adalah pemanggilan library untuk pemanggilan, LCD,sensor DS18B20 

 

#define suhu 2 

#define but1 3 

#define but2 4 

#define but3 5  

#define but4 6 

#define sl1  7  

#define sl2  8 

#define gls  9 

#define ac  10 

Potongan program di atas pemberian nama variabel pada pin Arduino nano 

untuk Limit switch, sensor DS18B20, push button, selenoid valve dan 

pendeklarasian variabel. 

  if (sts==1 && digitalRead(but1)==1){ 

    sts=2;lcd.clear();          //================ 

    waiting_glass(); 

    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Air Minm Mineral");  
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    lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Suhu = 

"+String(sensor_suhu.getTempCByIndex(0))+" *C"); 

    digitalWrite(sl1,0);delay(12000);digitalWrite(sl1,1); 

    sts=0; 

    } 

Potongan program di atas menunjukan algoritma yang digunakan untuk 

kendali dispenser dengan pengaturan suhu. Pada pemrograman di atas berupa 

pemanggilan perintah-perintah yang akan dieksekusi untuk air normal. 

if (sts==1 && digitalRead(but2)==1){ 

    sts=2;lcd.clear();          //================ 

    waiting_glass(); 

    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Air Minum Anget");  

    lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Suhu <= 65 *C"); 

    digitalWrite(sl1,0);delay(4838);digitalWrite(sl1,1); 

    digitalWrite(sl2,0);delay(7160);digitalWrite(sl2,1); 

    sts=0; 

    } 

Potongan program di atas menunjukan algoritma yang digunakan untuk 

kendali dispenser dengan pengaturan suhu. Pada pemrograman di atas berupa 

pemanggilan perintah-perintah yang akan dieksekusi, air dengan suhu 65
 o

C. 
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if (sts==1 && digitalRead(but3)==1){ 

    sts=2;lcd.clear();          //================ 

    waiting_glass(); 

    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Air Minum Panas");  

    lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Suhu <= 70 *C"); 

    digitalWrite(sl1,0);delay(3870);digitalWrite(sl1,1); 

    digitalWrite(sl2,0);delay(8127);digitalWrite(sl2,1); 

    sts=0; 

    } 

Potongan program di atas menunjukan algoritma yang digunakan untuk 

kendali dispenser dengan pengaturan suhu. Pada pemrograman di atas berupa 

pemanggilan perintah-perintah yang akan dieksekusi, air  dengan suhu 70
 o

C. 

 

if (sts==1 && digitalRead(but4)==1){ 

    sts=2;lcd.clear();          //================ 

    waiting_glass(); 

    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Air Sangat Panas");  

    lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Suhu >= 90 *C"); 

    digitalWrite(sl2,0);delay(12000);digitalWrite(sl2,1); 

    sts=0; 

    } 
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Potongan program di atas menunjukan algoritma yang digunakan untuk 

kendali dispenser dengan pengaturan suhu. Pada pemrograman di atas berupa 

pemanggilan perintah-perintah yang akan dieksekusi, air dengan suhu 90
 o

C. 

5.2 PENGUJIAN 

Setelah seluruh bagian dari sistem telah sepenuhnya dibuat, berikutnya adalah 

pengujian dari sistem apakah sistem sudah sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan. Pengujian dimulai dari pengujian debit air dan pengujian suhu air, 

apakah suhu air yang dihasilkan sesuai dengan inputan yang kita inginkan. 

 

5.2.1 Pengujian debit air  

Tujuan dilakuan pengujian adalah untuk mengetahui proses kerja alat yang 

telah dibuat dapat bekerja sesuai yang direncanakan atau belum. Adapun langkah 

langkah yang dilakukan untuk melakukan  pengujian debit air adalah sebagai 

berikut: 

Pengujian dilakukan dengan cara mengaktifkan dispenser terlebih dahulu 

kemudian melakukan ujicoba alat dengan melakukan perhitungan sebagai berikut: 

a. Terlebih dahulu melakukan setingan timer output selama 12 detik. 

b. Melakukan ujicoba sebanyak 5 kali dari volume air output dispenser dalam 

12 detik dengan pengukuran menggunakan gelas ukur, maka diketahui 

bahwa selama 12 detik  mengalirkan air yang bervolume. 

 

Tabel 5.2 Hasil Pengujian debit air atau kecepatan alir air dalam 1 detik 

NO Volume air (ml) / 12s Volume air (ml)/1s 

1 310 25,8 

2 300 25 

3 290 24,1 

4 300 25 

5 310 25,8 

Rata-rata kecepatan air dalam 1 detik 125,7 / 5 = 25,14 ml/s 
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Berdasarkan tabel 5.2 dengan lima kali percobaan dapat disimpulkan 

perhitungan kecepatan alir dalam pemanfaatan dispenser ini adalah 25,16 ml/s 

 

5.2.2 Pengujian Suhu Air 

Untuk mengetahui apakah temperatur yang dihasilkan alat sesuai dengan 

temperatur yang sesungguhnya maka dilakukan pengujian temperatur air dalam 

dispenser, dengan membandingkan temperatur yang ditampilkan oleh display 

LCD dengan temperatur pada termometer yang di cek pada keluaran air yang 

dituangkan di dalam gelas. Pengujian dilakukan dengan pilihan suhu air yang 

dirancang yaitu satu air dengan suhu 90
o
C, dua air dengan suhu 70

o
C, ketiga air 

dengan suhu 65
o
C. Berikut adalah gambar dan tabel pengujian pada alat yang 

dibuat dalam penelitian tugas akhir ini. 

 

Gambar 5.11 Pengujian 

Gambar 5.11 Menampilkan push button untuk inputan sebagai berikut; 

1. Tombol untuk suhu air normal 

2. Tombol untuk suhu 65° C 

3. Tombol untuk suhu  70° C 

4. Tombol untuk suhu  90° C 

1 2 3 4 
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Gambar 5.12 Tampilan suhu 65° C pada lcd 

Gambar 5.12 menampilkan saat kita menekan tombol untuk air dengan suhu 

65° C. 

 

 

Gambar 5.13 Tampilan suhu 70° C pada lcd 

Gambar 5.13 menampilkan saat kita menekan tombol untuk air dengan suhu 

70° C. 
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Gambar 5.14 Tampilan suhu 90° C pada lcd 

Gambar 5.14 menampilkan saat kita menekan tombol untuk air dengan suhu 

90° C. 

 

 

Gambar 5.15 Tampilan air minum sudah siap menunggu gelas 

Gambar 5.15 menampilkan saat tombol ditekan dan air sudah siap tianggal 

menunggu gelas. 
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Tabel 5.3 Pengujian suhu air dengan termometer 

Suhu 
o
C Performa Alat 

Berhasil Tidak 

65
o
 C 

 

 

 

 

 

 

70
o
 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90
o
 C 
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Tabel 5.4 Tabel pengujian suhu air 

Suhu 

° C 

Pengujian Rata rata Eror 

1 2 3 4 5 

65° 59° C 58° C 60° C 61° C 60° C 59,6 8,3% 

70° 64° C 64° C 63° C 65° C 63° C 63,8 8,8% 

90° 80° C 79° C 83° C 81° C 81° C 80,8 10,2% 

 

Pengujian untuk tiap temperatur dilakukan sebanyak lima  kali pada tiap 

pengujian temperatur air. Berdasarkan hasil pengujian terdapat perbedaan  hasil 

pembacan suhu menggunakan termometer dan pembacaan menggukan sensor 

DS18B20 , pada suhu 65
o
C memiliki nilai eror 8,3%, dan pada suhu 70

 o
C 

memiliki eror 8,8%, lalu pada suhu 90
o
C memiliki eror 10,2%, perbedan tersebut 

dikarenakan terpengaruh oleh suhu ruangan dan air mengalir melewati selang 

sehingga suhu yang sudah digelas berbeda dengan suhu di dalam tabung pemanas 

yang pengukurannya menggunakan sensor DS18B20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada rancang bangun dispenser dengan 

pengaturan suhu berbasis airduino yang telah dilakukan oleh penulis pada proyek 

tugas akhir, dapat disimpulkan: 

1. Alat dapat bekerja dengan  baik sesuai rancangan   

2. Berdasarkan hasil pengujian terdapat perbedaan  hasil pembacan suhu 

menggunakan termometer dan pembacaan menggukan sensor DS18B20 , pada 

suhu 65
o
C memiliki nilai eror 8,3%, dan pada suhu 70

 o
C memiliki eror 8,8%, 

lalu pada suhu 90
o
C memiliki eror 10,2%. 

6.2  SARAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis selama melakukan 

penelitian tugas akhir, dimana jauh dari kata sempurna sehingga masih banyak 

yang perlu diperbaiki maupun dikembangkan dari penelitian ini. Maka dari itu ada 

beberapa saran bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian tugas akhir 

yakni sebagai berikut:  

1. Hendaknya sistem yang dibuat oleh peneliti selanjutnya menggunakan 

mekanik dan sensor yang lebih baik, sehingga sistem berjalan sempurna 

dan data lebih akurat. 

2. Sistem dikembangkan sehingga hasilnya bukan hanya untuk air panas, 

melainkan juga bisa dengan air dingin. 
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