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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam setiap bisnis atau usaha yang akan kita jalani pasti akan

menemukan kegagalan. Hal tersebut merupakan tanda bahwa kita masih harus

belajar lagi dari kegagalan. Salah satu faktor kegagalan dalam usaha

membudiyakan ikan lele Sangkuriang adalah derajat keasaman (PH) dan suhu air

yang sering berubah secara drastis karena perubahan cuaca. Karena bibit ikan lele

sangat rentan mati yang disebabkan perubahan drastis kualitas air kolam. Dari hal

tersebut Laboratorium AHS PT. Central Proteina prima memberikan layanan

pengecekan kualiatas derajat keasaman (PH) dan suhu air, serta mengadakan

penyuluhan terhadap petani ikan yang memakai produknya. Namun pihak

laboratorium AHS masih menggunakan cara yang manual dalam melakukan

pengecekan kualiatas air.

Sekarang adalah era globalisasi dimana cuaca dapat berubah sewaktu-

waktu akibat hujan terus menerus dan bahkan terjadi panas yang luar biasa. Hal

tersebut membuat kondisi PH dan suhu air kolam ikan dapat berubah dengan

drastis, tanpa adanya pemantauan yang tepat waktu, ikan lele sewaktu-waktu akan

mengalami stres dan tidak lama kemudian akan mati. Menurut salah satu pihak

laboratorium dari PT. Central Proteina prima umumnya bibit lele Sangkuriang

hidup dalam kondisi suhu 25°C hingga 35 °C, dan kondisi derajat keasaman (PH)

6,5 hingga 8 derajat keasaman. Hal tersebut menjadikan pengecekan rutin

laboratorium AHS  kurang tepat, karena perubahan cuaca yang sering terjadi.

Berdasarkan perkembangan tekhnologi dan kondisi munculah ide untuk

membuat alat yang dapat memonitoring suhu dan PH air secara realtime melalui

web server dan dapat melakukan aksi penanganan dini pada kolam ikan lele

Sangkuriang dengan cara melakukan pengisian air kolam secara otomatis dengan

menggunakan pompa air mini yang terhubung dengan Relay. Sehingga petani ikan

dapat melakukan penanganan dini meskipun pemilik kolam sedang berpergian dan

pihak laboratorium AHS dapat melakukkan penelitian terhadap kebiasaan kondisi

air akan lebih mudah untuk mendapatkan data dari kualiatas air untuk di jadikan



2

subject penelitiannya. Selain itu tidak susah payah harus melakukan perjalan jauh

hanya untuk melakukan pengecekan kualiatas air, cukup dengan membuka alamat

web penelitian tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah - masalah  yang telah dijelaskan pada latar belakang,

maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana membangun sebuah alat

monitoring ukur PH dan suhu air pada kolam pembenihan  ikan lele Sangkuriang

menggunakan Arduino Uno berbasis web server.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian yaitu membangun

sebuah alat monitoring ukur PH dan suhu air pada kolam pembenihan ikan lele

Sangkuriang menggunakan Arduino Uno berbasis web server.

1.4 Batasan Masalah

Dalam perancangan ini perlu diberikan beberapa batasan permasalahan

dengan tujuan pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari tujuan. Adapun

batasan permasalahan dari alat yang akan dirancang pada tugas akhir ini yaitu:

1.   Kolam ikan yang di uji yaitu kolam lele Sangkuriang.

2.   Sistem ini hanya dapat memonitoring PH dan suhu air.

3.   Kolam yang di uji yaitu kolam semen  berukuran 3 x 4 meter.

4.   Bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP dan bahasa C.

5.   Database yang digunakan adalah MySQL.

6.   Tidak membahas lebih lanjut komponen dalam sensor.

1.5 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Studi Literatur

Studi literatur adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan

literatur, jurnal, buku dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul

penelitian. Studi literatur dilakukan  dengan mengacu pada spesifikasi alat yang

dirancang  dan  dasar teori pendukung yang diperlukan guna merealisasikan alat.
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Studi literatur yang dilakukan meliputi studi mengenai teori dasar mengenai cara

perancangan sistem hardware, pemograman mikrokontroller Arduino Uno, sensor

PH, sensor suhu, dan Relay.

1.5.2 Desain dan Perancangan Alat

Pada tahap desain meliputi penentuan spesifikasi kebutuhan alat dan

software. Pada tahap perancangan alat yaitu pembuatan perangkat lunak website

dan perangkat keras alat monitoring.

1.5.3 Implementasi

Pada tahap ini, implemetasi pada alat monitoring PH dan suhu ini

menggunakan bahasa pemrograman C pada software Arduino IDE.

1.5.4 Ujicoba dan Analisa

Tahap ini dilakukan ujicoba dan analisa terhadap perangkat lunak dan

perangkat keras yang telah dibuat untuk mengetahui kemampuan teknologi yang

dipakai. Uji dilakukan pada kolam pembenihan ikan Lele Sangkuriang ukuran

3X4 Meter dan dilakukan analisa pengujian seberapa akurat alat monitoring PH

dan Suhu pada kolam pembenihan ikan Lele Sangkuriang.

1.5.5 Pembuatan Laporan

Membuat dokumentasi dan laporan penelitian sesuai dengan format yang

telah ditentukan dari perancangan dan pembangunan alat hingga alat tersebut bisa

digunakan. Disamping itu dengan adanya dokumentasi dapat mempermudah bagi

peneliti atau pengembang selanjutnya

1.6 Sistematika Penulisan

Uraian sistematika penulisan pada tugas akhir ini bertujuan agar

perancangan dan pembuatan perangkat lunak yang dibahas menjadi mudah

dipahami.
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Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan

sistematika penulisan.

Bab 2 Landasan Teori

Pada Bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang

berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan hal-hal yang berguna

dalam proses analisis dan desain sistem. Adapun pengkajian materi

tersebut adalah penjelasan tentang Mikrokontroler Arduino Uno, sensor

PH, sensor suhu dan perangkat-perangkat lainnya yang berkenaan dengan

sistem.

Bab 3 Analisa dan Perancangan Sistem

Bab ini berisikan desain proses dan desain antarmuka dari perangkat lunak

dan perangkat keras dari alat monitoring PH dan suhu.

Bab 4 Implementasi dan Pengujian

Bab ini berisikan proses implemetasi dari desain-desain sistem yang sudah

dibuat dapat bekerja dengan baik dan membahas hasil ujicoba yang telah

dilakukan dan melakukan analisis terhadap hasil ujicoba.

Bab 5 Penutup

Bab ini berisikan simpulan yang diambil dari pengerjaan tugas akhir dan

berisi saran untuk pengembangan selanjutnya.


