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ABSTRAK  

 

Air merupakan bagian sangat penting dalam kehidupan. Tidak hanya penting bagi manusia, air juga 

merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Mengingat hal tersebut, 

manusia dalam menjalankan kehidupan sehari – hari tidak terlepas dalam menggunakan air untuk memenuhi 

kebutuhan primer. Kebutuhan primer yang dimaksud adalah meminum, memasak, mencuci pakaian, mencuci 

tangan dan sebagainya. Dengan adanya kebutuhan primer yang semakin hari semakin meningkat dimasa 

pandemi covid-19 maka penggunaan air tidak memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. Untuk 

mengatur penggunaan air adalah dengan membuat suatu sistem yang dapat membuat kran mengalirkan air tanpa 

harus menyentuhnya secara langsung, hanya pada saat akan digunakan dan akan berhenti apabila tidak 

digunakan. Sistem ini sulit dilakukan manusia pada saat terburu-buru dan dimasa pandemi covid-19, dengan 

fungsi kran manual. 

Untuk membantu proses sistem yang dapat membuat kran mengalirkan air hanya saat digunakan dan 

akan berhenti pada saat tidak digunakan, maka diperlukan suatu rancangan sistem. Penulis menggunakan 

metode waterfall untuk dapat merancang tahapan pembuatan sistem seperti analisis kebutuhan, desain sistem, 

proses perakitan alat, implementasi, pengujian sistem, pemeliharaan, maka Sistem ini berhasil dirancang 

berdasarkan metode waterfall. Dengan menggunakan Arduino UNO sebagai pusat kontrol, dan beberapa alat 

lain seperti Sensor Ultrasonic HC-SR04, Sensor LM35DZ, Servo MG90S, LCD 16x2, Kabel Jumper, dan 

Adaptor. Sensor ultrasonic HC-SR04 digunakan untuk mendeteksi objek atau pengguna yang akan 

menggunakan kran air, sehingga kran air dapat membuka serta menutup secara otomatis dan sensor suhu 

LM35DZ untuk menerima data suhu tubuh pengguna yang akan ditampilkan pada layar LCD alat. Diharapkan 

alat ini dapat meminimalisir pemborosan pada saat menggunakan air serta mencegah virus covid-19 menyebar 

dari pengguna kran air tersebut. 
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ABSTRACT  

 

Water is a very important part of life. Not only is it important for humans, water is also an important part of 

living things, both animals and plants. Given this, humans in carrying out their daily lives cannot be separated 

from using water to meet their primary needs. The primary needs referred to are drinking, cooking, washing 

clothes, washing hands and so on. With the existence of primary needs which are increasing day by day during 

the Covid-19 pandemic, the use of water is inadequate to meet all of these needs. To regulate the use of water is 

to create a system that can make the faucet flow water without having to touch it directly, only when it is going 

to be used and will stop when it is not in use. This system is difficult for humans to do during the rush and 

during the Covid-19 pandemic, with a manual faucet function.  

To assist the process of a system that can make the faucet drain water only when it is used and will stop when it 

is not in use, a system design is needed. The author uses the waterfall method to be able to design the stages of 

making a system such as requirements analysis, system design, tool assembly process, implementation, system 

testing, maintenance, so this system is successfully designed based on the waterfall method. By using the 

Arduino UNO as a control center, and several other tools such as the HC-SR04 Ultrasonic Sensor, LM35DZ 

Sensor, Servo MG90S, 16x2 LCD, Jumper Cables, and Adapters. The HC-SR04 ultrasonic sensor is used to 

detect objects or users who will use the water faucet, so that the water faucet can open and close automatically 

and the LM35DZ temperature sensor to receive the user's body temperature data which will be displayed on the 

LCD screen of the tool. It is hoped that this tool can minimize waste when using water and prevent the Covid-19 

virus from spreading from users of the water tap. 
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PENDAHULUAN  

Salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup sehari – hari didunia yang tidak dapat dipisahkan adalah 

air. Air merupakan bagian sangat penting dalam kehidupan. Tidak hanya penting bagi manusia, air juga 

merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu air dapat 

dikatakan termasuk salah satu inti kehidupan karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk 

kelangsungan hidup.Laundry merupakan sebuah bisnis yang berkaitan dengan pelayanan jasa pencucian pakaian 

dengan mesin cuci maupun mesin pengering otomatis dan cairan pembersih serta pewangi khusus. Bisnis ini 

menjamur di kota-kota besar yang banyak terdapat  rumah kost dan rumah kontrakan, dimana rumah kost atau 

kontrakan tidak sempat atau tidak bisa melakukan cuci dan setrika baju sendiri dikarenakan kesibukan sebagai 

mahasiswa atau pekerja. 

Mengingat hal tersebut, manusia dalam menjalankan kehidupan sehari – hari tidak terlepas dalam 

menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan primer. Kebutuhan primer yang dimaksud adalah meminum, 

memasak, mencuci pakaian, mencuci tangan dan sebagainya. Dengan adanya kebutuhan primer yang semakin 

hari semakin meningkat dimasa pandemi covid-19 maka tidak memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan 

tersebut. Karena apa yang diperbuat saat ini akan menentukan apa yang terjadi di masa yang akan datang.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis ingin membangun sebuah sistem dengan judul “RANCANG 

BANGUN KRAN AIR OTOMATIS DENGAN SENSOR ULTRASONIC DAN PENGUKUR SUHU 

PENGGUNA KRAN UNTUK PENCEGAHAN VIRUS CORONA” . 

Adapun permasalahan yang telah di kemukakan di uraian di atas, maka dapat di rumuskan masalahnya 1.

 Bagaimana merancang sistem kran air otomatis menggunakan sensor ultrasonic HC-SR04 dan sensor 

LM35DZ berbasis mikrokontroler Arduino UNO, Bagaimana mendeteksi objek yang berada dibawah kran air 

untuk dapat membuka kran air menggunakan sensor ultrasonic HC-SR04 kemudian mengeluarkan air dan 

mendeteksi suhu tubuh manusia dengan menggunakan sensor LM35DZ. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa, merancang dan membuat sebuah alat menjalankan kran 

otomatis untuk air dengan menggunakan sensor ultrasonic HC-SR04 dan sensor LM35DZ berbasis 

mikrokontroler Arduino UNO..   

 

METODE  

Metode penelitian yang digunakan untuk rancang bangun kran air otomatis dengan sensor ultrasonic HC-

SR04 dan pengukur suhu pengguna kran untuk pencegahan virus corona ini adalah dengan menggunakan 

metode waterfall. Berikut ini tahapan dari metode waterfall : 

 

1.Analisis Kebutuhan  

Analisis Kebutuhan dengan menganalisa tentang kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras apa 

saja yang di butuhkan dalam pengembangan alat ini. 

 

2.Desain Sistem 

 Selanjutnya tahapan desain sistem, pada tahapan ini membuat gambaran tentang rangkaian alat yang 

akan dibuat meliputi cara kerja dan gambaran tampilan perintah dalam aplikasi. 

 

3.Implementasi 

 Dalam aktivitas pada tahapan ini yaitu implementasi dengan menuliskan kode program sesuai dengan 

desain rancangan alat yang telah dibuat yang diterjemahkan dalam bahasa pemprograman. Bahasa yang 

digunakan yaitu bahasa pemprograman arduino. 

 

4.Pengujian Sistem 



Untuk memastika bahwa alat yang dibuat telah sesuai dengan desainnya maka dilakukan pengujian pada 

aplikasi agar sesuai dengan desain dan fungsi yang dapat digunakan dengan baik.. 

5.Pemeliharaan 

Tahapan terakhir pada metode waterfall. Alat sudah dapat di implementasikan. Pemeliharaan 

merupakan perbaikan atau koreksi dari berbagai macam error yang tidak ditemukan dalam tahapan sebelumnya. 

 

 

Analisis sistem yang berjalan 

 

Dengan melihat dan menemukan berbagai kekurangan dalam sistem - sistem sebelumnya, ditemukan 

kendala salah satunya seperti keadaan pada saat covid-19, dimana manusia harus menghindari kontak secara 

langsung terhadap barang – barang yang digunakan bersama dengan pengguna lainnya. Seperti pada saat ini 

manusia diwajibkan mencuci tangan dan mengetahui suhu tubuh secara berkala agar dapat mengurangi 

penularan covid-19 secara tidak langsung. 

Sedangkan pada saat ini penggunaan kran air untuk mencuci tangan masih dengan fungsi kran manual, 

pengguna kran air harus kontak secara langsung terhadap kran air yang akan digunakan. Dengan fungsi kran 

manual pada masa covid-19 ini dapat mengakibatkan penularan virus secara tidak langsung karena pengguna 

menggunakan kran air yang sama dengan pengguna lain hal ini membuat penggunaan kran manual tidak efesien 

bagi pengguna. 

 

Gambaran  sistem yang berjalan: 

 

  
      

 

     Gambar 1. 1 flow chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Flowchart Alat Yang Diusulkan 

 

 Dalam flowchart yang disusun akan menggambarkan urutan proses mendetail antara suatu proses 

dengan proses yang lain dalam menggunakan sebuah sistem. Pada sistem ini, flowchart menjelaskan alat, proses 

dan output dari system pada saat alat digunakan, berikut perancangan flowchart alat digambarkan dibawah ini : 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 flow chart 
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1. Dimulai dengan menghidupkan arduino UNO dengan Adaptor yang sudah di aliri listrik dan secara otomatis 

layar LCD Menyala. 

2. Arduino UNO menyeleksi data yang didapat melalui inisial sensor yang didapat. 

3. Jika data yang didapat adalah data dari sensor ultrasonic HC-SR04 maka data yang diperoleh berdasarkan 

pergerakan objek tangan pengguna, untuk dapat membuka kran air secara otomatis maka sensor ultrasonic HC-

SR04 menjalankan perintah dengan menggerakkan motor servo MG90S untuk dapat membuka kran secara 

otomatis dan dianggap selesai. Namun jika objek tidak terbaca oleh sensor ultrasonic HC-SR04 maka proses 

akan diulang, sensor akan membaca ulang mulai dari inisial sensor dan tidak akan ada perintah untuk 

menjalankan motor servo MG90S. 

4. Namun jika inisial yang dimaksudkan adalah data dari sensor suhu LM35DZ maka data suhu pengguna yang 

didapat akan ditampilkan secara otomatis pada layar LCD dan dianggap selesai. Namun jika suhu pengguna 

tidak terbaca oleh sensor suhu LM35DZ maka proses akan diulang, sensor akan membaca ulang mulai dari 

inisial sensor dan tidak akan ada data suhu pengguna yang akan ditampilkan pada layar LCD. 

 

 

Tampilan Alat 

 

Hasil dari tampilan rancang bangun kran air otomatis dengan sensor ulta sonic dan pengukur suhu 

pengguna kran untuk pencegahan virus corona dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

Gambar 1.3 Rancang Bangun Kran Air Otomatis Dengan Sensor Ulta Sonic Dan Pengukur Suhu Pengguna 

Kran Untuk Pencegahan Virus Corona 

1. Pengujian Alat 

Inisialisasi Alat Saat Pertama Kali Dihidupkan 

 



 
Gambar 1.4 Pengujian alat 

 

Gambar inisialisai alat ketika pertama kali dihidupkan dan dapat dilihat bahwa alat dapat berfungsi 

dengan baik ketika adaptor yang dialiri listrik terpasang pada arduino UNO. Dengan hanya melihat pada 

tampilan LCD yang juga hidup bersamaan dengan arduino UNO pada saat dihidupkan.. 

 

 

 

2. Pengujian Sensor Ultrasonic 

 

 

Gambar 1. 1 Pengujian Sensor Ultrsonic 

 

 

 

 



3. Pengujian Sensor Suhu  

 

 

 

Gambar 1. 6 Pengujian Sensor Ultrsonic 

Gambar  pada saat pengujian sensor dengan menggunakan waktu agar dapat mengetahui seberapa lama sensor 

dapat mendeteksi suhu pengguna. 

 

 

4. Tabel Pengujian 

Jenis Sensor Jarak Penggaris 

Yang Digunakan 

(cm) 

Jarak Sensor 

Terdeteksi (cm) 

Jarak Sensor 

Tidak 

Terdeteksi (cm) 

 

 
 

Sensor 

Ultrasonic 

HC-SR04 

1 cm ✓  

2 cm ✓  

3 cm ✓  

4 cm ✓  

5 cm ✓  

6 cm ✓  

7 cm  ✓ 

8 cm  ✓ 

9 cm  ✓ 

10 cm  ✓ 

 

Tabel 1.  Tabel pengujian keakuratan sensor ultrasonic HC-SR04 menggunakan penggaris 

 

Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa jarak maksimal untuk sensor ultrasonic HC-SR04 dapat 

mendeteksi objek pengguna adalah 6 cm maka jika objek lebih dari 6 cm sensor tidak dapat membaca objek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dari perakitan dan perancangan Rancang Bangun Kran Air Otomatis Dengan Sensor 

Ultrasonic Dan Pengukur Suhu Pengguna Kran Untuk Pencegahan Virus Corona, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Alat mikrokontroler Rancang Bangun Kran Air Otomatis Dengan Sensor Ultrasonic Dan Pengukur Suhu 

Pengguna Kran Untuk Pencegahan Virus Corona, sensor ultrasonic HC-SR04 untuk mendeteksi objek 

atau pengguna yang akan menggunakan kran air, sehingga kran air dapat membuka serta menutup 

secara otomatis pada saat sensor berhasil membaca objek pengguna dan sensor suhu LM35DZ untuk 

mengetahui suhu tubuh pengguna dengan cara menyentuh sensor kemudian data yang didapat akan 

ditampilkan pada layar LCD alat. 

2. Perancangan alat mikrokontroler Rancang Bangun Kran Air Otomatis Dengan Sensor Ultrasonic Dan 

Pengukur Suhu Pengguna Kran Untuk Pencegahan Virus Corona dirancang menggunakan Arduino 

UNO sebagai pusat kontrol, dan beberapa alat lain seperti Sensor Ultrasonic, Sensor LM35DZ, Servo 

MG90S, LCD 16x2, Kabel Jumper, Adaptor, galon yang ada kran air dan diperintah atau script coding 

dengan bahasa pemprograman C yang dipahami oleh arduino menggunakan aplikasi Arduino IDE. 

3. Alat mikrokontroler Rancang Bangun Kran Air Otomatis Dengan Sensor Ultrasonic Dan Pengukur Suhu 

Pengguna Kran Untuk Pencegahan Virus Corona sangat bermanfaat untuk membantu proses sistem 

yang dapat membuat kran mengalirkan air hanya saat digunakan dan akan berhenti pada saat tidak 

digunakan hanya dengan mendeteksi objek dimana hal ini sangat membantu dimasa pandemi covid-

19. Sehingga pengguna dapat menghindari kontak secara tidak langsung melalui kran air dan 

diharapkan dapat meminimalisir pemborosan pada saat menggunakan air serta dapat menampilkan 

informasi suhu tubuh pengguna pada layar LCD alat yang dibuat. 

 

Saran Berikut adalah beberapa hal yang disarankan untuk Rancang Bangun Kran Air Otomatis Dengan 

Sensor Ultrasonic Dan Pengukur Suhu Pengguna Kran Untuk Pencegahan Virus Corona dimana masih terdapat 

beberapa kekurangan dan perlu dikembangkan lagi, oleh karena itu penulis ingin mengampaikan beberapa saran 

guna menambah manfaat rancangan alat ini, yaitu : 

Sensor LM35DZ masih belum dapat berfungsi dengan sempurna dikarenakan bukan sensor yang 

seharusnya digunakan untuk manusia namun sensor yang dapat digunakan untuk dapat mendeteksi suhu 

ruangan. Maka penulis mengharapkan untuk pengembangan lebih pada sensor LM35DZ untuk dapat menjadi 

sensor pendeteksi suhu tubuh manusia secara tepat dan akurat. 

Menambahkan fitur pemberitahuan jika air didalam tempat air yang digunakan pada kran air otomatis hampir 

habis. Sehingga pengelola dapat menambahkan air kedalam tempat air tersebuat sebelum habis digunakan. 

Menambahkan tempat sabun cuci tangan cair otomatis, sehingga dapat mempermudah pengguna dalam 

penggunaan sabut untuk mencuci tangan tanpa harus menyentuh tempat sabun cuci tangan tersebut. 

Menambahkan fitur pemberitahuan jika ada pengguna kran air otomatis yang memiliki suhu tubuh diatas rata-

rata atau melebihi batas normal untuk mencegah corona. 
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