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BAB I 

1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam budidaya ikan lele salah satu hal penting adalah menyiapkan 

media. Media berupa air tempat hidup ikan lele haruslah mempunyai kualitas 

yang baik. Dengan kata lain kondisi kolam tersebut harus berada pada syarat 

tertentu. Salah satu parameter yang saat ini kurang diperhatikan yaitu tentang 

kualitas PH air. Hal ini disebabkan tidak mudah untuk mengecek kadar PH 

air setiap saat. Seperti penggunaan kertas lakmus atau PH, metode ini 

menghasilkan nilai yang kurang akurat dan juga hanya mampu di gunakan 

untuk sekali pengukuran saja. Padahal kualitas PH air pada kolam 

memerlukan pengawasan tinggi dikarenakan perameter ini yang menentukan 

potensi produktifitas kolam dan juga menyebabkan ikan terkena penyakit. 

PH yang sesui dengan ikan lele adalah 6,5 – 8. Naik turunya PH air dalam 

kolam lele sangatlah tidak menentu dan di akibatkan beberapa factor, 

diantaranya adalah air hujan dan juga penumpukan atau pembusukan 

makanan. Penanganan dalam kondisi tersebut dilakukan dengan cara 

mengganti air kolam tersebut, air kolam dapat dibuang hingga menjadi 

setengah atau lebih dari ukuran semula lalu di tambahkan air hingga kondisi 

PH berada pada rentang aman. Keterlambatan pada penanganan pada PH 

dapat menyebabkan efek yang kurang baik pada ikan lele terebut. Mulai dari 

nafsu makan hingga terjadi kematian missal pada ikan lele. 

Salah satu cara yang bias dilakukan untuk mengetahui kualitas PH air 

secara cepat dan tepat adalah dengan cara mendapatkan kondisi kolan dengan 

cara yang mudah dan member peringatan ketika kondisi tidak ideal 

menggukan sebuah system yang dapat memonitoring kualitas PH pada kolan 

tersebut. System yang baik adalah system yang mampu memberikan 

informasi secara cepat dan tepat. Cepat untuk mengirimkan data yang dimulai 

dari sisi alat pembacayang berupa sebuah sensor langsung bias lengsung 
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diterima oleh sisi client. Sedangkan tepat artinya nilai tingkat PH yang di 

terima oleh client sama dengan nilai tingkat PH yang diukur secra langsung 

(PH meter). 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada tugas akhir ini terdapat beberapa permasalahan yang muncul 

dalam pembuatan alat ini: 

1. Bagaimana mendesain sebuah sistem yang bisa membuat sistem kontrol 

PH air pada kolam budidaya. 

2. Bagaimana mendesain sebuah sistem yang bisa membuat sistem kontrol 

temperatur air pada kolam budidaya. 

3. Bagaimana mendesain sebuah sistem yang bisa membuat sistem kontrol 

kejernihan air pada kolam budidaya.  

4. Bagaimana membuat sistem pencatat (log) elektronik untuk merekam 

data-data pada kondisi kolam serta mengirimkan data kepada jaringan 

komputer. 

1.3 Tujuan 

Membuat sebuah alat yang bisa mengontrol kondisi kolam agar 

perairan sesuai dengan lingkungan ikan yang mendukung untuk berkembang 

dengan sempurna: 

1. Membuat sistem kontrol PH air agar stabil sesuai parameter yang diatur 

dengan bantuan sensor PH. 

2. Membuat sistem control temperature air agar stabil sesuai parameter yang 

diatur dengan bantuan sensor thermo couple. 

3. Membuat sistem control kejernihan air dengan menggunakan LDR sebagai 

sensor 

4. Membuat sistem pencatan elektronik dan disimpan kedalam memori dan 

dikirimkan ke jaringan computer melalui Wifi 

1.4 Batasan Masalah 

Tugas akhir ini memiliki beberapa batasan masalah yang muncul setelah 

dilakukannya beberapa ujicoba yang terkait dalam pembuatan tugas 

akhir tersebut, yaitu : 
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1. Sistem ini menggunakan berbasis ATMega 328. 

2. Menggunakan sensor PH untuk mengambil data keasaman dari kolam. 

3. Menggunakan sensor Thermo Couple untuk mendeteksi suhu pada kolam. 

4. Menggunakan LDR untuk mendeteksi tingkat kejernihan air. 

5. Menggunakan modul Wifi untuk menghubungkan ke dalam jaringan 

komputer. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, di mana 

masing-masing bab mempunyai kaitan satu sama lain, yaitu: 

BAB I :  Pendahuluan,memberikan latar belakang tentang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi 

penulisan dan uraian singkat dari setiap bab yang dibahas dalam 

tugas akhir ini. 

BAB II : Landasan Teori, yaitu berisi tentang teori penunjang yang 

digunakan untuk perencanaan dan pembuatan tugas akhir ini. 

BAB III : Perancangan Sistem, berisi tentang perencanaan dan pembuatan 

sistem secara keseluruhan.  

BAB IV : Implementasi dan Pengujian, berisi tentang hasil pengujian dari 

sistem yang sudah dibuat, kemudian dibandingkan dengan 

perencanaan awal serta teori – teori penunjang yang menjadi 

landasan dari tugas akhir ini. 

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran serta rencana pengembangan 

tugas akhir, jika dimungkinkan untuk masa yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


