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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Budidaya perikanan air tawar sekarang sedang banyak dikembangkan 

dikarenakan banyak permintaan ikan untuk dikonsumsi. Apabila hanya bersandar 

dari hasil panen ikan laut yang tergantung musim dan gelombang air laut, maka 

permintaan konsumen tidak dapat terpenuhi. Lain halnya dengan budidaya ikan air 

tawar yang sangat mudah untuk dikembangbiakkan dan pasokan produksinya lebih 

pasti, karena tidak tergantung dengan musim, angin dan gelombang. 

Pada budidaya ikan tawar hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah 

kualitas dari air untuk kelangsungan hidup ikan tersebut. Kualitas air akan 

berpengaruh terhadap ketahanan tubuh ikan. Apabila ketahanan tubuh ikan itu 

bagus, maka perkembangbiakanikan juga akan bagus pula. Ikan air tawar adalah 

ikan yang menghabiskan hidup mereka di air tawar seperti sungai dan danau dengan 

salinitas kurang dari 0,05%[2]. Lingkungan ini berbeda dari kondisi air laut. Untuk 

bertahan hidup di air tawar, ikan membutuhkan berbagai adaptasi fisiologis untuk 

menjaga daya tahan tubuh mereka seimbang. Keberhasilan budidaya ikan terletak 

pada kualitas air, yaitu mencakup pada suhu air, pH air dan oksigen terlarut pada 

air.  

Pada jurusan perikanan fakultas peternakan dan pertanian Universitas 

Muhammadiyah Malang, pemantauan budidaya air tawar masih dilakukan secara 

manual, yaitu dengan cara melakukan pembersihan ketika air keruh, dan cara ini 

terkadang terlambat sehingga ikan akhirnya mati. Kendala lainnya adalah petugas 

perlu ke lokasi untuk melihat kualitas air yang biasanya diperiksa minimal 

1x/minggu. Dalam melihat kualitas air mereka biasanya menggunakan ph meter 

untuk melihat pH air dan menggunakan termometer untuk melihat suhu air. Untuk 

pengecekan kualitas air diperlukan sistem monitoring, dengan adanya sistem 

monitoring maka petugas tidak perlu ke lokasi untuk pengecekan kekeruhan air.  
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Monitoring merupakan sarana yang berfungsi untuk memantau kualitas pH air dan 

suhu air secara otomatis melalui aplikasi seperti web, dll. Water treatment 

merupakan suatu sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air yang tidak 

layak digunakan menjadi air bersih yang sehat untuk ikan itu sendiri. Pada jenis air 

tawar, filtering sangat penting untuk digunakan, karena akan mempengaruhi 

kualitas ikan. PH adalah parameter kunci yang mempengaruhi lingkungan dimana 

ikan hidup. Umumnya, ikan dapat hidup dalam rentang pH 6,0-9,0 tetapi kualitas 

hidup mereka yang terbaik antara pH 7,0-8,0. Perubahan nilai pH akan membuat 

ikan menjadi stres[2]. Kemudian ketika pH air tidak sesuai standart akan 

berkemungkinan besar ikan akan mati. Suhu adalah parameter kunci lainnya yang 

mempengaruhi nilai pH, suhu terbagi menjadi 2, yaitu suhu pada permukaan air 

tawar dan suhu pada air tawar itu sendiri. Suhu pada permukaan air tawar dapat 

mempengaruhi nafsu makan ikan tersebut dan suhu di dalam air tawar akan 

mempengaruhi daya tahan tubuh ikan. 

Salah satu pendekatan untuk memecahkan masalah ini adalah dengan 

menggunakan jaringan sensor yang akan memungkinkan pengguna untuk 

memantau faktor yang diperlukan seperti pH, suhu dan oksigen terlarut. Penulis 

akan membuat sistem monitoring secara berkala pada kolam air tawar, pada sistem 

ini penulis akan memonitoring suhu air, pH air, dan kekeeruhan air. Sensor yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 1 sensor suhu untuk permukaan air, 1 sensor 

suhu untuk di dalam air, 1 sensor pH air untuk mendeteksi kandungan air dan 1 

sensor cahaya untuk melihat kekeruhan air. Suhu pada permukaan air juga penting 

karena untuk memantau nafsu makan ikan, pH air untuk melihat kandungan air 

seperti kotoran ikan dan apa saja kandungan yang terlarut di dalam air tersebut. 

Kemudian data dari sensor tersebut di kirimkan ke web sebagai media monitoring.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana membuat perancangan filter pada budidaya air tawar? 
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b. Bagaimana memonitoring kualitas air menggunakan sensor suhu, pH, dan 

cahaya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Sensor yang digunakan adalah sensor suhu (DS18B20), sensor untuk pH 

(DFROBOT SEN0161) dan sensor cahaya (LDR). 

b. Memonitoring suhu, pH dan kekeruhan air melalui web. 

c. Memfilter air kolam menjadi air yg lebih bersih, sehingga ukuran pH tetap di 

ukuran normal yaitu 6-9. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat kadar suhu didalam air, 

suhu di permukaan air, kadar pH air, dan kekeruhan air secara monitoring yang 

dapat di baca oleh user melalui web dan untuk mengetahui kualitas air yang baik 

untuk budidaya ikan. 

 

1.5 Metodologi 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai 

metodologi, antara lain: 

1. StudiPustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari pembangunan 

sistem yaitu mengenai monitoring dan filtering. Pemahaman konsep didapatkan 

dari berbagai jurnal, karya tulis ilmiah dan buku yang berhubungan dengan 

monitoring dan filtering air tawar, bahasa pemprograman PHP, dan Arduino Uno. 
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2. Definisi dan Analisa Kebutuhan 

a. Penjelasan tentang Arduino 

Arduino adalah open-source platform didasarkan pada papan sederhana I / O. 

Arduino dapat digunakan untuk mengembangkan objek interaktif, mengambil input 

dari berbagai switch atau sensor. Arduino dapat berdiri sendiri, atau mereka dapat 

berkomunikasi dengan perangkat lunak yang berjalan pada computer. Arduino bisa 

menerima masukan dari berbagai sensor dan dapat mempengaruhi sekitarnya. 

Mikrokontroler di papan adalah diprogram menggunakan bahasa pemprograman 

Arduino dan pengembangan Arduino lingkungan (berdasarkanProcessing). 

Arduino dapat berdiri sendiri atau mereka dapat berkomunikasi dengan perangkat 

lunak yang berjalan pada computer[2].  

 

b. Sensor pH 

PH elektroda digunakan untuk merasakan pH dan melihat nilai ambang atas pH 

diatur adalah masing-masing 7 dan 8[2].  

 

c. Sensor suhu 

Sensor suhu digunakan untuk memantau suhu yang ada di dalam air dan yang 

ada di permukaaan air kolam. 

 

d. Sensor Cahaya 

Sensor cahaya digunakan untuk memantau kejernihan pada air. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Penelitian ini tersusun dalam 5 Bab yang meliputi :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian secara singkat mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai penjelasan-penjelasan penunjang 

yang berhubungan dengan sistem yang dibangun dalam penelitian.  

 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang desain dan kerangka konsep penelitian, 

langkah penelitian dan metode analisis data serta pengujian.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian berupa analisis dan 

pengujian sistem.  

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan 

saransaran yang mungkin dilakukan dalam pengembangan sistem ini dikemudian 

hari. 

 


