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BAB I  

PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dari sudut latar 

belakang, tujuan, rumusan masalah, ruang lingkup serta sistematika penulisan 

laporan. 

1.1 Latar Belakang 

Berwudhu adalah cara untuk menghilangkan hadats kecil. Wudhu biasanya 

dilakukan sebelum ibadah yang mengharuskan adanya kebersihan dan kesucian dari 

hadats kecil bagi yang akan melakukan ibadah, terutama shalat. Perintah 

melaksanakan wudhu sebelum shalat terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 6 : 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 

shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah 

kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub 

maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 

buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, 

maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan 

tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia 

hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya 

kamu bersyukur.” 

Kegiatan berwudhu juga banyak membutuhkan air untuk seorang muslim 

yang hendak sholat. Dan kegiatan berwudhu ini dilakukan sebanyak minimal 5 kali 

dalam sehari dengan rata-rata penggunaan setiap kali berwudhu menghabiskan tiga 

liter air. Sering terjadi penggunaan air yang lebih dari keperluan boros, atau 

membuka kran berlebihan juga. sering kali kran air tidak tertutup rapat atau lupa 

tidak menutupnya kembali. 

Menurut Anung Priambodo (2015) berdasarkan data pengolahan debit air 

yang diperoleh dari pengamatan volume dan waktu yang telah dilakukan ditempat 

wudhu pria dengan mengambil 5 sample jemaah masjid hasil dari pengambilan 

volume diketahui bervariatif antara 3-3,5 liter per orang jika dirata-ratakan air yang 

digunakan ketika berwudhu itu adalah 3,28 liter. Untuk itu, dalam penelitian ini 
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dibuat sistem penghematan penggunaan air berwudhu yaitu membangun sistem 

keran wudhu otomatis yang menetukan basar air secukupnya dan menjaga 

terjadinya pembuangan air yang sia-sia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam dirumuskan beberapa 

permaslahan terkait penghematan air wudlu: 

1. Bagaimana cara menghemat pengeluaran air untuk berwudhu. 

2. Bagaimana membangun sistem kran air berdasarkan jumlah gerakan 

berwudhu. 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini untuk membuat sistem yang dapat meningkatkan 

efisiensi penggunaan air wudhu serta upaya pengawasan air wudhu dan mengukut 

tingkat penghematan penggunaan air wudhu. 

1.4 Ruang Lingkup 

Untuk memperjelas dan menyederhanakan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini dan perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah sebagai berikut : 

 Air wudhu menggunakan penampung air 5 liter. 

 Keran air menggunakan motor servo. 

 Prototype penampungan air berbentuk lingkaran dengan kapasitas 5 liter. 

 Gerakan wudhu sebanyak 3 kali masing-masing gerakan. 

 Gerakan membasuh kaki dengan cara menampung dulu air pada tangan.  

1.5 Metode Penelitian 

Sistem ini dibangun menggunakan metode penelitian prototype yang 

digunakan sebagai cara untuk melakukan proses penelitian dengan tahapan yang 

akan dilakukan pada penelitian ini yaitu menganalisis kebutuhan data seperti faktor 

penyebab sering terjadinya pemborosan air ketika wudhu, penggunaan kran wudlu 

yang sering dipakai sembarangan maka dari itu solusi yang diusulkan untuk 

mengatasi faktor- faktor yang dapat terjadinya pemborosan air yaitu dengan 

membuat sistem kran wudhu otomatis. Langkah awal pembuatan sistem ini adalah 

melakukan perancangan sistem yang meliputi kebutuhan hardware yang akan 

digunakan dalam pembangunan sistem, melakukan pengemasan sistem seperti 
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pemasangan dan perangkaian semua komponen hardware utama seperti arduino 

sebagai mikrokontroler (pengendali rangkaian), sensor leap motion mendeteksi 

adanya objek tangan yang dekat dengan kran wudhu. Kemudian arduino akan 

mengirimkan arus pada driver motor servo untuk menjalankan air secara otomatis. 

Jika pengguna akan berpindah anggota wudhu maka sensor akan mendeteksi 

berdasarkan gerakan tangan, pada proses perpindahan anggota wudhu volume air 

akan ikut mengecil begitu seterusnya, module ethernet shield digunakan untuk 

mengkoneksikan arduino dengan web service dan database sistem, motor servo 

sebagai pembuka keran air, proses untuk melakukan membaca data jumlah angka 

tangan sebagai inputan. Pembacaan objek tangan tersebut akan menghasilkan 

output termasuk dalam deras keluarnya air yang kemudian data dikirimkan ke 

motor servo berupa output derasnya air. 

1.6 Kontribusi Penelitian 

Penelitian tentang efisiensi penggunaan air wudhu pada sistem kran wudhu 

otomatis ini diharapkan dapat berkontribusi pada konsep Smart City dengan 

menerapkan sistem keran wudhu otomatis dengan mengatur deras air yang keluar 

ketika wudhu pada kran wudhu otomatis. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah 

sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan pendahuluan pada pembangunan efisiensi 

penggunaan air pada sistem kran wudhu otomatis. Pendahuluannya terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, metode penelitian, tinjauan 

pustaka, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori – teori yang digunakan dalam 

pembangunan efisiensi penggunaan air wudhu pada sistem kran wudhu otomatis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dipaparkan metode dan tahanapan dalam efisiensi penggunaan 

air wudhu pada sistem kran wudhu otomatis . 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan mengenai implementasi dari sistem yang telah dibuat dari 

hasil pengujian terhdap fungsionalitas sistem. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil pengujian efisiensi 

penggunaan air wudhu pada sistem kran wudhu otomatis. 

 

 

 

 

 




