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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Upaya menambah luasan lahan pertanian sebagai solusi peningkatan 

ketahanan pangan masih menemui banyak kendala. Salah satu kendala yang sering 

ditemui adalah masalah kurangnya lahan untuk bercocok tanam. Seiring dengan 

perkembangan teknologi, strategi penyediaan pangan mengalami kemajuan yang 

pesat. Teknologi aquaponik menjadi salah satu solusi yang potensial untuk 

dikembangkan. Tumbuhan yang cocok untuk dikembangkan dalam aquaponik 

adalah jenis sayuran dan buah-buahan yang berumur pendek seperti selada, bayam, 

tomat, mentimun, paprika dan lain-lain. Sedangkan untuk ikan yang dapat 

dikembangkan dengan sistem aquaponik ini adalah ikan yang tidak membutuhkan 

kadar oksigen terlalu banyak seperti nila, koi, ikan mas, dan ikan hias lainnya[1]. 

Aquaponik adalah sistem budidaya tanaman yang dipadukan dengan 

budidaya ikan dalam satu wadah bisa berupa kolam ataupun aquarium. Dalam 

sistem aquaponik air yang digunakan berupa air yang mengandung nutrisi. Faktor 

yang mempengaruhi air nutrisi adalah Electrical Conductivity (EC) yaitu 

kemampuan untuk menghantarkan ion listrik yang ada dalam larutan ke akar 

tanaman dan PH (Derajat Keasaman) yang mempengaruhi daya larut unsur hara 

yang diserap oleh akar tanaman[2]. Kandungan PH dan EC yang ada dalam air yang 

sewaktu-waktu berubah tentunya membutuhkan kontrol terhadap perubahan 

tersebut menjadi normal kembali, agar tidak menggangu proses pertumbuhan pada 

tanaman dan ikan. 

Dari permasalahan tersebut, maka munculah ide untuk membangun sistem 

monitoring dan controlling air nutrisi aquaponik menggunakan arduino uno 

berbasis web server. Sistem ini akan memonotoring PH dan EC yang tampil pada 

halaman website dan apabila PH atau EC mengalami perubahan akan langsung di 

kontrol oleh water pump menjadi normal kembali, agar tidak menggangu proses 

pertumbuhan tanaman dan ikan aquaponik sehingga mendapatkan hasil panen yang 

maksimal.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang, 

maka dapat dirumuskan masalah yaitu: 

 Bagaimana membangun sebuah sistem monitoring dan controlling air nutrisi 

aquaponik (PH dan EC) menggunakan arduino uno berbasis web server? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan ini perlu diberikan beberapa batasan permasalahan 

dengan tujuan agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari tujuan. Adapun 

batasaan permasalahan dan alat yang dirancang pada tugas akhir ini yaitu: 

1. Tanaman hidroponik yang diuji adalah tanaman selada air (lettuce). 

2. Tanaman hidroponik yang diuji sebanyak 6 hole. 

3. Ikan aquakultur yang diuji adalah Pangasius Hypophthalmus (hiu tawar). 

4. Ikan aquakultur yang diuji sebanyak 6 ekor. 

5. Variabel yang akan dimonitoring dan dicontrolling yaitu tingkat kadar PH 

(Derajat Keasaman) dan EC (Electrical Conduktivity). 

6. Implementasi alat hanya pada satu aquarium dengan ukuran panjang 60 cm, 

lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm dengan volume air 54 liter. 

7. Mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino Uno. 

8. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C, PHP, JavaScript dan AJAX. 

9. Database yang digunakan adalah MySQL. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian yaitu membangun 

sebuah sistem monitoring dan controlling air nutrisi aquaponik (PH dan EC) 

menggunakan arduino uno berbasis web server. 

 

1.5 Metodologi 

Berikut ini merupakan metodologi yang digunakan dalam penyusunan tugas 

akhir ini : 
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1.5.1. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data untuk lebih mengetahui 

mengenai sistem yang diteliti. Dari data dan informasi yang akan dikumpulkan akan 

dapat diketahui mengenai sistem yang berlaku saat ini. Tahap pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagain berikut: 

a. Studi Literatur 

Studi literatur adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, 

jurnal, buku dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian 

dan peninjauan langsung ke Kusuma Agrowisata. 

 Interview  

Interview adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 

secara langsung ke pihak Kusuma Agrowisata. 

 

1.5.2. Desain dan Perancangan Sistem 

Berikut merupakan pembuatan desain dan perancangan sistem yang akan 

digunakan : 

1. Perancangan mikrokontroller Arduino Uno sebagai pengontrol utama 

sistem. 

2. Perancangan sistem controlling nilai Derajat Keasaman (PH) dan 

Elektrokonduktivitas (EC). 

3. Perancangan alat sensor untuk pengukuran nilai Derajat Keasaman (PH) 

dan Elektrokonduktivitas (EC). 

4. Perancangan sistem monitoring nilai Derajat Keasaman (PH) dan 

Elektrokonduktivitas (EC) dengan menggunakan Web Server. 

 

1.5.3. Implementasi  

Mengimplementasikan semua device sesuai dengan fungsi dalam desain 

sistem yang telah dirancang menjadi alat yang utuh dan berfungsi sebagaimana 
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yang diinginkan. Kemudian melakukan pengujian pada rancangan desain sistem 

peralatan yang akan dibuat. 

 

1.5.4. Pengujian 

Pengujian hasil dari perancangan alat yang telah dibangun, apakah sudah 

sesuai dengan tujuan yang disebutkan diatas. 

 

1.5.6. Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Tahap ini merupakan penyusunan laporan Tugas Akhir untuk dokumentasi 

mengenai segala kegiatan yang telah dilakukan dalam penyusunan Tugas Akhir dari 

awal sampai akhir. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan urutan pembahasan yang terdapat pada 

Tugas Akhir ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :  

BAB I: Pendahuluan  

Pada bab  ini berisi penjelasan tentang pendahuluan Tugas Akhir. Pada 

pendahuluan Tugas Akhir ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, metodologi serta sistematika penulisan. 

BAB II: Landasan Teori 

Pada bab ini berisi tentang berbagai macam teori serta penjelasan yang dipakai 

sebagai dasar dalam perancangan Tugas Akhir. 

BAB III: Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisi tentang analisis permasalahan yang mendasari pembuatan alat 

serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam perancangan alat. 

BAB IV: Implementasi dan Pengujian  

Pada bab ini berisi tentang implementasi alat yang dibuat sesuai dengan desain 

sistem dan berisi petunjuk pemakaian serta pengujian alat. 

BAB V: Penutup 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta 

saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 

 



18 
 

 




