
ABSTRAK 

 

Kebutuhan akan air semakin meningkat seiring dengan bertambahnnya 
jumlah penduduk, sedangkan jumlah air dari tahun ke tahun semakin terbatas. Hal 
ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang harus dihadapi makhluk 
hidup di bumi khususnya manusia mengingat air merupakan sumber daya alam 
yang tidak dapat diperbarui. Pada lingkungan sekitar misalnya untuk para petani , 
sering dijumpai air yang kekurangan atau kosong dari tandon penampungan. Dari 
permasalahan tersebut, automatic water level control sangat dibutuhkan. 

Sistem automatic water level control terdiri dari mikrocontroller, sensor 
ultrasonik, sensor hujan LCD, dan motor DC.  Mikrocontroller merupakan pusat 
kendali dari seluruh rangkaian, dimana mikrocontroller akan mengambil data yang 
dikirimkan oleh sensor ultrasonik kemudian ditampilkan oleh LCD. Data yang 
ditampilkan oleh LCD adalah data ketinggian air. Sensor ultrasonik berfungsi 
sebagai pengukur ketinggian air. Sensor Hujan berfungsi untuk membuka atau 
menutup tutp waduk air secara otomatis yang dikendalikan mikrocontroller. 
Interface sistem ini menggunakan komputer yang dihubungkan dengan internet. 
Komputer difungsikan sebagai perangkat untuk menampilkan ketinggian air dalam 
bentuk animasi. Sistem ini dilengkapi dengan motor pompa untuk melakukan 
pengisian air. Sistem akan melakukan pengukuran ketinggian air secara kontinyu. 
Apabila level ketinggian air rendah, maka sensor memberikan sinyal kepada 
mikrokontroler untuk mengaktifkan motor dan mengirimkan data ketinggian air 
pada sistem IOT.  Hasil pengujian menunjukkan, sistem monitoring ini dapat 
menampilkan ketinggian air secara aktual dan melakukan pengisian air secara 
otomatis pada saat bak penampungan air kosong dan menghentikan proses 
pengisian saat air mencapai ketinggian yang telah diatur pengguna yaitu 19 cm, 
sehingga memudahkan dalam mengontrol persediaan air 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem automatic 
water level control dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan yaitu 
dapat mengontrol level ketinggian air pada waduk penampungan secara otomatis 
dengan ketepatan 87.07 % dan persentase kesalahan sebesar 10 % dengan rata – 
rata respond time 4 – 5 detik. 
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