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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem monitoring merupakan upaya yang sistematik untuk menetapkan 

kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, 

untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk 

menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk 

mengambil tindakan perbaikan guna memenuhi data yang informatif (Nelly 

Indriani Widiastuti dan Rani Susanto, 2012). Pada penelitian ini sistem 

monitoring yang dirancang untuk mengetahui tingkat kualitas air pada tambak 

udang. 

Pada penelitian sebelumnya telah banyak dikembangkan metode untuk 

monitoring kualitas air seperti penelitian dilakukan oleh Yovi May Sambora 

(2014) dimana dalam penelitian ini menggunakan bluetooth untuk mengirim data 

ke handphone. Namun kekurangan dalam penelitian  ini hanya terbatas 

menggunakan bluettooth sehingga jarak komuikasi menjadi terbatas. Sehingga 

dilakukan pengembangan lebih lanjut, seperti pada penelitian Arief Nur Rahman, 

dkk, (2016) yang melakukan monitoring terhadap parameter kualitas air  

menggunakan web. Kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap 

sistem monitoring menggunakan android yang bertujuan untuk mempermudah 

dalam mengakses dan memantau kualitas ari tambak. 

Bersadarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penelititian ini akan dirancang sebuah sistem monitoring terhadap kualiitas air 

yang mencakup suhu, kadar oksigen, dan tingkat kekeruhan air yang dilakukan 

secara online dan realtime yang didukung dengan sistem monitoring berbasis 

android guna mempermudah pembudidaya dalam melakukan pengawasan 

terhadap kualitas air. Hasil pengukuran yang diperoleh akan diproses menuju 

database  untuk ditampilkan di aplikasi andorid.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana  merancang sistem monitoring kualitas air tambak secara 

online ? 

2. Bagaimana  membuat aplikasi  sistem monitoring menggunakan android ? 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk : 

1. Menghasilkan rancangan sistem monitoring kualitas air tambak udang . 

2. Menghasilkan aplikasi sistem monitoring berbasis android . 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam pembuatan proyek akhir yang dilakukan ini lebih 

fokus maka diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan skala tambak miniplant 

2. Pembuatan aplikasi menggunakan eclipse. 

3. Aplikasi ini diperuntuhkan untuk semua perangkat android mulai dari 

android 4.4 sampai android 6.0. 

4. Bahasa pemograman menggunakan Phyton. 

 

 1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada tugas akhir ini adala: 

a. BAB I PENDAHULUAN  

Memuaat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah dan 

sistematika penulisan.  

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini akan dibahas mengenai penjelasan terkait teori-teori yang 

berhubungan dan mendukung pembuatan hardware dan aplikasi. 
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c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan oleh sistem untuk

mencapai tujuan, analisa permasalahan yang mendasari pembuatan

hardware dan aplikasi.

d. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Memuat hasil pengujian hardware dan aplikasi serta analisis pengujian

hardware dan aplikasi.

e. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Memuat kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan selama proses

perancangan dari sistem pengembangan dari peleangkat lunak di masa

yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA


