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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.[6] Pada 

penelitian ini sistem monitoring yang dirancang untuk mengetahui tingkat kualitas 

air pada akuarium laut. 

Salah satu faktor yang berperan menentukan keberhasilah budidaya ikan 

adalah pengelolaan kualitas air, karena ikan merupakan hewan air yang segala 

kehidupan, kesehatan dan pertumbuhannya tergantung pada kualitas air sebagai 

media hidupnya. Kualitas air mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

proses pembenihan ikan. Air yang digunakan dalam proses pembenihan ikan tidak 

sekedar air (H2O), akan tetapi air memiliki banyak kandungan zat – zat lainnya. 

Kandungan zat – zat tersebut seperti oksigen terlarut (Dissolved Oxygen), tingkat 

keasaman (pH), kadar garam (salinitas), kejernihan air, kandungan amonia, 

kandungan zat besi, kandungan bahan organik dan kandungan zat – zat lainnya. 

Semua kandungan zat – zat tersebut akan menentukan kecocokan lingkungan air 

yang digunakan terhadap proses pembenihan ikan.[11] 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang Pengontrolan pH Air Pada 

Kolam Pembenihan Ikan Kerapu.[9] Namun masih belum menggunakan sistem 

monitoring. Kemudian pada penelitian Pengendalian Suhu Dan Salinitas Pada 

Akuarium, masih menggunakan LCD (Liquid Crystal Display) sebagai sistem 

monitoringnya.[3] 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penelititian ini akan dirancang sebuah sistem monitoring terhadap kualitas air 

yang mencakup suhu, salinitas, pH yang dilakukan secara online dan realtime. 

Sehingga diharapkan sistem yang dibangun dapat mempermudah proses 

monitoring kualitas air pada akuarium. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana merancang hardware sistem pengontrolan manual kadar air 

pada akuarium laut ? 

2. Bagaimana merancang sistem pengontrolan manual kadar air pada 

akuarium menggunakan android ? 

3. Bagaimana merancang sistem monitoring menggunakan android? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam pembuatan proyek akhir yang dilakukan ini lebih 

fokus maka diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan akuarium dengan skala panjang 30cm, lebar 20cm, tinggi 

30cm. 

2. Perangkat keras hanya digunakan untuk mengatur suhu, pH dan salinitas. 

3. Air yang digunakan untuk mengatur salinitas merupakan air laut dan tawar. 

4. Larutan yang digunakan untuk mengatur kadar pH merupakan larutan asam 

dan basa. 

5. Aplikasi ini diperuntuhkan untuk semua perangkat android mulai dari 

android 4.4 sampai android 6.0. 

6. Objek yang digunakan sebagai parameter dalam penelitian merupakan ikan 

badut 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk : 

1. Merancang hardware sistem pengontrolan manual kadar air pada 

akuarium laut. 

2. Membuat sistem pengontrolan manual pada akuarium laut menggunakan 

android. 

3. Menghasilkan sistem monitoring menggunakan android. 
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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. 

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 V 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 

 


