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RANCANG BANGUN DISPENSER OTOMATIS
BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 16
Gamis Pindhika Darma, Wisnu Wendanto
STMIK AUB Surakarta
ABSTRACT
At this time for taking on the water dispenser is still done manually. It is considered less profitable, and often
the people forget to turn off the faucet while the water in the cup dispenser is full. So, that the case of water
wasted and indirectly will result in waste water . If this continues to happen then it could be considered less
effective and efficient . Overall this tool is divided into a series of blocks , namely input , unit processes , and
output. Input consists of a load sensor ( FSR ) it as giving orders to the unit processes to be processed by the
processing unit and forwarded to the output block. And which acts as a unit process is Microcontroller
ATMEGA 16. Block Output in the form of solenoid valves that work opens the solenoid valve automatically
so that water on the dispenser can flow meet glasses and stop the flow of water dispenser automatically after
a full glass .
Keywords: Automatic, dispenser, Microcontroller ATMEGA16

I. Latar Belakang
Dispenser merupakan teknologi buatan
manusia yang digunakan sebagai tempat atau
wadah penampung air minum dimana
bertujuan untuk membantu manusia dalam
flexybilitas penempatan maupun pengambilan
air minum. Teknologi dispenser yang beredar
dipasaran indonesia saat ini adalah dispenser
Hot and Cool, yaitu dispenser yang digunakan
dengan pilihan antara panas atau dingin
dengan sebelumnya menekan tombol On
untuk menghidupkan sistem pemanas atau
pendingin air yang selanjutnya air minum
dapat diambil dengan cara membuka kran
dispenser air panas atau air dingin secara
manual sesuai dengan yang dikehendaki.
Penggunaan dispenser dengan kran manual ini
dinilai kurang menguntungkan karena ketika
proses pengambilan
air minum besar
kemungkinan terdapat tumpahan air yang
disebabkan air dalam gelas terlalu penuh
ataupun karena penempatan gelas pada posisi
yang kurang tepat. Oleh karena hal tersebut
maka otomasi alat sangat diperlukan sehingga
mampu
membantu
manusia
dalam
penggunaan dispenser ini.
Bisnis penjualan air minum cup
sekarang ini terhitung sangatlah menjanjikan,
dikarenakan oleh kondisi cuaca yang sangat
panas dan perubahan iklim yang tidak
menentu membuat manusia merasakan rasa
haus yang lebih dari biasanya sehingga
kebutuhan akan air minum cepat saji menjadi
sangat tinggi. Namun bagi pengusaha teh
maupun pengusaha lain yang membuat bahan
baku minuman yang tidak siap saji, demi

menjaga eksistensinya mereka berusaha
mengolah produknya menjadi siap saji seperti
halnya yang dilakukan oleh perusahaan teh
Tong Tjie. Perusahaan tersebut menyediakan
konter minum di tempat-tempat umum seperti
supermarket dan titik-titik tertentu yang mana
hasil produk mereka diolah langsung menjadi
air minum siap saji, sehingga dalam penjualan
produk tersebut tidak terbatas dengan hanya
menyajikan bahan baku teh.
Dalam penyajian minuman cepat saji
tersebut terdapat beberapa masalah yang
kurang lebih berpengaruh terhadap untung
atau ruginya pada hasil penjualan disetiap
harinya, yaitu terdapatnya tumpahan air baik
sengaja maupun tidak disengaja oleh
karyawan yang lalai ataupun karena terlalu
banyak konsumen yang memesan sehingga
terjadi kurang fokusnya karyawan dalam
penyajiannya. Dan kemudian ada juga
masalah yang dianggap sederhana namun
sangat berpengaruh dalam omset dan
merupakan indikator acuan penentu kinerja
dari karyawan yaitu pada saat perhitungan
hasil penjualan disetiap harinya. Dalam
perhitungan rugi laba perusahaan penyedia
minuman cepat saji sebelumnya mereka masih
menghitung penghasilan dalam satu hari
dengan cara manual yaitu menghitung jumlah
cup yang tersedia dan dikurangi dengan
jumlah cup sisa. Namun yang menjadi
masalah adalah kemungkinan adanya
kesalahan dalam perhitungan karena faktor
kelalaian manusia ataupun karena hal lainnya.
Dalam pengembangan bisnis sangat tidak
memungkinkan jika suatu perusahaan hanya
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mempunyai satu tempat usaha, namun dapat
dipastikan memiliki beberapa cabang lain di
daerah yang berbeda dengan setiap cabang
menggunakan perhitungan hasil yang sama.
Oleh karena itu dalam perhitungan penjualan
produk haruslah dengan hati-hati dan sangat
teliti, karena jika tidak bisa dipastikan akan
terdapat selisih perhitungan dari hasil
penjualan yang sebenarnya.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu
Gusrizam Danel, Wildian Jurusan
Fisika FMIPA Universitas Andalas (2012),
yang berjudul “ Otomatisasi Keran Dispenser
Berbasis
Mikrokontroler
AT89S52
menggunakan
Sensor
Fotodioda
dan
SensorUltrasonik Ping ” membahas tentang
pembuatan dispenser otomatis dengan media
galon air yang menggunakan sensor fotodioda
sebagai pendeteksi keberadaan gelas dan
sensor Ultrasonik sebagai penentu tinggi level
air.
Dwisnita Kusbintarti, Fakultas Teknik
Universitas Brawijaya (2014), dengan judul “
Dispenser
Pengisi
gelas
Otomatis
Menggunakan Sensor Ultrasonik dan Sensor
Posisi Resitif “ membahas tentang pengisian
dispenser secara otomatis sesuai ukuran
dengan solenoid dan pompa dengan sensor
Ultrasonik sebagai pendeteksi keberadaan
gelas,
pemilihan
air
panas
dengan
menggunakan tombol.
Imran
Oktariawan,
Martinusdan
Sugiyanto,Fakultas
Teknik
Universitas
Lampung(2014), dengan judul“ Pembuatan
Sistem Otomasi Dispenser Menggunakan
Mikrokontroler Arduino Mega 2560“ yang
membahas tentang pembuatan dispenser
otomatis dengan proximity sebagai penanda
keberadaan gelas dan soil moisture sebagai
pendeteksi bahwa air sudah habis yang
kemudian angkan mengeluarkan bunti buzzer.
Dari
penelitian
terdahulu
yang
dilakukan oleh Gusrizam Danel dan Wildian
memiliki kekurangan yaitu media yang
digunakan langsung menggunakan galon
sehingga dalam pengisian ulang akan
mengalami kesulitan terkecuali diisi ulang
dengan air yang dimasak sendiri. Dari
penelitian
oleh
Dwisnita
Kusbintarti
mempunyai kekurangan yaitu pada saat
solenoid otomatis terbuka masih ada
kemungkinan air sampai meluap sehingga

disediakan tombol stop untuk menghentikan
aliran. Dan oleh Imran Oktariawan,
Martinusdan Sugiyanto menggunakan soil
moisture
yang
sebenarnya
tidak
diperkenankan dalam pemakaian air minum
karena dapat menimbulkan korosi sehingga
dapat mencemari air minum.
Penelitian
yang
penulis
akan
kembangkan menggunakan media dispenser
sebagai
tempat
peletakan
komponen
mikrokontroler dimana fungsi otomasi
dijalankan dengan peletakan galon berada
diatas dispenser tersebut,sehingga untuk
pengisian ulang air lebih mudah. Kemudian
Penggunaan
dispenser
dirancang
menggunakan
sistem
otomatis
dalam
membuka dan menutup kran solenoiddengan
sensor beban FSR sebagai pendeteksi
keberadaan gelas. Dalam penggunaanya
fungsi off dijalankan menggunakan settingan
timer sehingga memperkecil kemungkinan
perbedaan volume air dalam setiap
pengambilan air dan juga mencegah
terjadinya tumpahan air dan juga didukung
oleh adanya bunyi buzzer sebagai indikator
penunjuk bahwa air dalam gelas sudah penuh
dan mengisyaratkan bahwa gelas haruslah
segera diambil. Dispenser dirancang tanpa
menggunakan
soil
moisture
sebagai
pendeteksi bahwa air telah habis pada
dispenser karena banyak pertimbangan yang
harus dikaji ulang karena dengan penggunaan
soil moisture merupakan kegiatan kontaminasi
air minum dalam dispenser tersebut.
2.2. Sensor Beban FSR

Sensor FSR atau Force Sensitive
Resistor juga dikenal sebagai Sensor Tekan
atau beban. Sensor FSR adalah jenis sensor
yang mengalami perubahan nilai resistansinya
pada saat sensor tersebut diberi tekanan. Nilai
Resistansi berbanding terbalik dengan gaya
atau tekanan yang diberikan kepada sensor,
yaitu nilai resistansi berkurang pada saat
tekanan yang diberikan kepada sensor besar,
begitu juga sebaliknya. Sensor FSR terdiri
dari beberapa bentuk dan ukuran. Dasar dari
sensor FSR adalah tombol bulat kecil akan
tetapi ada juga sensor FSR yang persegi
panjang yang disesuaikan dengan penggunaan
dan yang digunakan sesuai besar tekanan.
Bahkan tersedia juga matriks FSR yang dapat
merasakan x , y posisi dan tekanan. Berikut
ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan
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antara tekanan yang diberikan dengan nilai
resistansinya :

Gambar 1. Diagram Perbandingan Resistansi
Dengan Tekanan
Sebuah sensor FSR adalah berupa polimer
konduktif yang mengubah tekanan dengan
cara memprediksi aplikasi gaya ke
permukaan. Biasanya berupa lembaran
polimer yang telah memiliki resitivefilm yang
juga
diterapkan
dalam
melakukan
penyablonan. Resitivefilm terdiri dari dua
buah komponen elektrik konduktor dan non
konduktor partikel dalam matriks. Ukuran
partikel adalah dari urutan kelompok mikron
dan diformulasikan untuk mengurangi
pengaruh suhu, juga meningkatkan sifat
mekanik dan meningkatkan daya tahan
permukaan sensor. Memberikan tekanan ke
permukaan resitivefilm menyebabkan partikel
menyentuh elektroda kemudian mengubah
hambatan film . Seperti semua sensor yang
berbasisresistor resistif sensitif membutuhkan
antarmuka yang relatif sederhana dan dapat
beroperasi secara maksimal dalam lingkungan
yang cukup bersahabat.
(http://at.or.at/hans/misc/itp/pcomp/fsr.html)
2.3.

Solenoid
Solenoid valve merupakan katup yang
dikendalikan dengan arus listrik baik AC
maupun DC melalui kumparan / solenoida.
Solenoid valve ini merupakan elemen kontrol
yang paling sering digunakan dalam sistem
fluida. Seperti pada sistem pneumatik, sistem
hidrolik ataupun pada sistem kontrol mesin
yang membutuhkan elemen kontrol otomatis.
Contohnya pada sistem pneumatik, solenoid
valve bertugas untuk mengontrol saluran
udara yang bertekanan menuju aktuator
pneumatik(cylinder). Atau pada sebuah
tandon air yang membutuhkan solenoid valve
sebagai pengatur pengisian air, sehingga
tandon tersebut tidak sampai kosong. Serta

berbagai contoh lainnya yang yang banyak
digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Banyak terdapat jenis-jenis dari
solenoid valve, karena solenoid valvedidesain
sesuai dengan kegunaannya masing-masing.
Yaitu adayangdua saluran, tiga saluran, empat
saluran dan sebagainya. Contohnya pada
solenoid valve dua saluran atau yang sering
disebut katup kontrol arah 2/2. Memiliki dua
jenis menurut cara kerjanya, yaitu NC dan
NO. Jadi fungsinya hanya menutup/membuka
saluran karena hanya memiliki 1 lubang inlet
dan 1 lubang outlet. Atau pada solenoidtiga
saluran yang memiliki 1 lubang inlet, 1 lubang
outlet dan 1 exhaust / pembuangan. Dimana
lubang inlet berfungsi sebagai masuknya
fluida, lubang outlet berfungsi sebagai
keluarnya fluida dan exhaust berfungsi
sebagai pembuangan fluida/cairan yang
terjebak. Dan solenoidtiga saluran ini
biasanya digunakan atau diterapkan pada
aktuator pneumatik( cylinder kerja tunggal).
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Blok Diagram Perancangan Sistem

Gambar 2 Blog Diagram Perancangan Sistem
3.2. Rangkaian Sensor FSR
Sensor Force Sensitive Resistor (FSR)
yang digunakan adalah tipe 402 dengan area
sensitif berdiameter 1,5 inchi yang akan
mendeteksi tekanan sensor tersebut. Sensor ini
difungsikan sebagai pendeteksi utama
keberadaan gelas yang memberikan tekanan
ke sensor. Jika sensor ditekan maka nilai
resistansi outputnya akan berkurang. Yang
kemudian data akan dilanjutkan ke
mikrokontroler untuk dilanjutkan ke proses
selanjutnya.
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Tabel 2 Daftar Komponen Rangkaian Driver
Solenoiddan Kran Solenoid
NO

NAMA
KOMPONEN

JUMLAH

FUNGSI

1

Solenoid Valve
220v

1

2

1 set

3

Octocoupler
MOC 3021 dan
TRIAC BT136
Resistor 1K

4

Resistor 390

Valve
Otomatis
( membuka /
menutup )
Sebagai
rangkain Solid
State Relay
Penghambat
arus
Penghambat
arus

Gambar 3. Rangkaian Sensor FSR
Tabel 1 Daftar Komponen Rangkaian
Sensor FSR
NO
1

NAMA
KOMPONEN
Sensor FSR

2

Resistor 3k

1

3

Toogle Switch

1

1
1

3.4. Diagram Alir

JUMLAH

FUNGSI

1

Sensor
Inputan
Penghambat
arus
Saklar sensor

3.3. Rangkaian Driver Solenoid dan Kran
Solenoid
Rangkaian ini berfungsi sebagai
penerima perintah dari mikrokontroler yang
kemudian akan diteruskan kepada rangkaian
solenoid valve dengan menggunakan logika 0
( valve menutup) dan logika 1 ( valve
membuka ).

Gambar 4. Rangkaian Driver dan
Kran Solenoid

Gambar 5. Flowchart Sistem
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IV. Hasil Dan Pembahasan
4.1. Pengujian Sensor FSR
Tujuan dari pegujian sensor ini adalah
untuk mengetahui karakteristik , dari sensor
FSR serta mengetahui perubahan nilai
hambatan yang dihasilkan oleh sensor FSR
jika mendeteksi gelas yang berada diatasnya
maupun pada saat tidak ada gelas diatasnya.
Tabel 3. Hasil Pengamatan Sensor FSR
Masukan
Sensor
Pengujian
Hambatan
Pengujian
Hambatan

Hasil
Ukur /
ohm
4.08
0.19

Keterangan

Nilai hambatan saat
sensor normal
Saat gelasdiletakkan
diatas sensor

Berdasarkan data pengamatan pada
tabel 4.2 dan gambar diatas diketahui bahwa
nilai hambatan saat sensor normal bernilai
4.08 ohm, jika sensor mendeteksi adanya
tekanan maka hambatan sensor akan turun
mendekati angka 0 yaitu 0.19 ohm.
4.2. Pengujian Mikrokontroler
Pengujian terhadap mikrokontroler
digunakan untuk mengetahui tegangan
keluaran mikrokontroler saat keadaan logika 0
maupun logika 1. Berikut ini adalah gambar
rangkaian mikrokontroler. Setelah dilakukan
percobaan dan pengujian maka diperoleh hasil
pengamatan pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil pengamatan Mikrokontroler
Logika
Pin Mikrokontroller
0
0V
1
4.77 V
Dari hasil pengukuran yang dilakukan
ternyata didapatkan hasil bahwa dalam
keadaan logika 0 tegangan keluaran dari
mikrokontroler adalah sebesar 0 V serta untuk
logika 1 didapatkan data pengukuran sebesar
4,77 V. Data ini dinilai cukup relevan dan
sesuai dengan data sheet dari mikrokontroler.
4.3. Pengujian Akhir
Tujuan dari dilakukannya pengujian
akhir ini adalah untuk mengetahui proses
kerja alat yang telah dibuat apakah sudah
bekerja sesuai dengan yang dirancangkan atau
belum. Adapun langkah-langkah yang
dilakukan untuk melakukan pengujian akhir
ini adalah sebagai berikut:

Pengujian dilakukan dengan cara
mengaktifkan dispenser terlebih dahulu
kemudian melakukan uji coba alat dengan
melakukan perhitungan sebagai berikut:
a. Terlebih dahulu melakukan settingan timer
output selama 1 menit atau = 60 detik.
b. Melakukan uji coba sebanyak 5 kali dari
volume air output dispenser dalam 1 menit
atau 60 detik dengan pengukuran
menggunakan gelas ukur maka diketahui
bahwa :
Selama 1 menit atau 60 detik mengalirkan
air yang bervolume sebesar :
Tabel 5. Hasil Pengujian Volume air
selama 60 detik
No Volume Air ( ml )/60s
1
1260
2
1230
3
1272
4
1205
5
1240
Dari
hasil
perhitungan
diatas
ditemukan rata-rata volume air dalam 60 detik
adalah :
Rata-rata volume air dalam 1 menit =
Jumlah volume air dalam 1 menit
5 kali percobaan
Rata-rata volume air dalam 1 menit =
6207 ml= 1241,4 ml = 1,2414 L
5

Untuk perhitungan perkiraan jumlah output
gelas dalam setiap isi ulang adalah :
Diketahui : Kapasitas 1 Galon = 19 Liter air
jadi jika dilakukan perhitungan pengambilan
air setiap 1 menit dengan perhitungan rata-rata
volume maka dapat disimpulkan bahwa :
Jumlah pengambilan dalam 1 galon =
kapasitas galon
Rata-rata volume air dalam 1 menit

Jadi
Jumlah pengambilan dalam 1 galon =
19 Liter = 15,3053 = +/-15 kali
1,2414 Liter

Untuk perhitungan volume air dalam
1 detiknya adalah seperti tergambar dalam
tabel Tabel 6.
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Tabel 6 Hasil Pengujian kecepatan alir
air dalam 1 detik
NO
Volume air (ml) / 60s
1
1260
2
1230
3
1272
4
1205
5
1240
Rata-rata kecepatan air dalam
1 detik

Volume air (ml)/1s
21
20.5
21.2
20.08
20.67
103.45 / 5 = 20.69
ml/s

Jadi dapat disimpulkan perhitungan kecepatan
alir dalam pemanfaatan dispenser ini adalah
20.69 ml/s.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian yang
telah dilakukan pada alat yang sudah dibuat
yaitu Rancang Bangun Dispenser Otomatis
Berbasis Mikrokontroler ATMEGA16, maka
didapati kesimpulan sebagai berikut :
Alat ini dibuat dengan tujuan untuk
membantu mempermudah dalam proses
pengambilan air minum pada dispenser,
karena dengan hanya meletakkan gelas ke
tempat yang sudah disediakan maka secara
otomatis gelas akan terisi. Dengan
perhitungan kecepatan alir air sekitar +/20.69 ml/s.Dispenser ini dapat digunakan
dengan bermacam-macam jenis gelas, dengan
melakukan beberapa penyetingan terlebih
dahulu pada saat pergantian gelas.Alat ini
menggunakan timer sebagai penentu volume
air yang dikehendaki.Terdapat menu untuk
mereset counter jumlah gelas yang telah
digunakan pada dispenser ini dan indikator
bunti buzzer penunjuk bahwa gelas telah terisi
penuh.
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