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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menentukan pH air sangatlah penting dilakukan untuk mengetahui apakah 

baik atau buruknya kualitas pH air tersebut. Pada saat ini pembudidaya tanaman 

khususnya petani yang buta warna, kesulitan untuk menentukan kadar pH air untuk 

bercocok tanam, sedangkan  air sangatlah penting bagi tanaman sehingga tanaman 

dapat tumbuh, berbuah, dan berkembang dengan baik. Tanaman yang sudah 

memiliki akar yang banyak dan kuat mampu mencari air dengan sendirinya. Jika 

kadar pH air nya tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut maka tanaman 

tidak bisa hidup dan berkembang dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan pengujian 

penentuan pH air. Karena ketersediaan air pada masa pembibitan tanaman harus 

benar-benar diperhatikan. Sedangkan pembibitan tanaman tersebut akan 

mempengaruhi proses pembibitan tanaman yang berakibatkan mengganggu 

pertumbuhan tanaman tersebut. Dengan adanya pengujian pH air yang beredar di 

pasaran saat ini yang berbentuk kertas berwarna bukan berbentuk tampilan LCD 

membuat pembudidaya tanaman khususnya petani yang buta warna sangatlah 

kesulitan untuk menentukan suatu kadar pH air. Masalah lainnya ialah setiap 

penyiraman tanaman pembudidaya tanaman khususnya petani tidak pernah 

mengukur pH air tersebut apakah terpenuhi atau tidak. Maka dari itu pembudidaya 

tanaman pun perlu melibatkan peran aktif dari teknologi terbaru terutama di bidang 

pertanian. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka solusi yang bisa 

dilakukan untuk dapat membantu pekerjaan para petani yang buta warna. Dan 

semakin berkembangnya teknologi mikrokontroler saat ini dan berdasarkan latar 

belakang diatas, peneliti mengambil judul "Rancang Bangun Aplikasi Monitoring 

pH Air Dalam Penentuan Cocok Tanam Petani Berbasis Mikrokontroler”. 

Dimana pembudidaya tanaman khususnya petani yang buta warna hanya cukup 

melihat nilai pembacaan pada layar  LCD yang digunakan. 

Untuk melakukan penelitian maka penulis mencantumkan penelitan-penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis : 
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a) Menurut [1] dengan judul penelitiannya MONITORING pH AIR DI 

INSTALASI PENGOLAHAN AIR MENGGUNAKAN 

MIKROKONTROLER BERBASIS RADIO yang menhasilkan Dengan 

alat ini, dapat memberikan kemudahan untuk pemantauan pH air dari 

jarak jauh dan dapat menyimpan data hasil pengukuran pH dalam 

database secara langsung. 

b) Menurut [2] dengan judul penelitiannya PERANCANGAN SISTEM 

MONITORING pH AIR BERBASIS INTERNET DI PDAM TIRTA 

KEPRI yang menghasilkan solusi dari permasalahan dalam monitoring 

kualitas air di PDAM Tirta Kepri yang masih dilakukan secara manual, 

menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam pengambilan data pH air, 

memperbaiki metode monitoring secara manual ke sistem monitoring 

yang realtime dan terkomputerisasi, dan mempermudah proses 

pengarsipan data karena data hasil pengukuran dapat diunduh pada 

database dari halaman web monitoring. 

c) Menurut [3] dengan judul penelitiannya PERANCANGAN 

PERANGKAT MONITORING KADAR KEASAMAN (pH) AIR PADA 

PEMBENIHAN IKAN KERAPU MACAN DI PENGUJAN BINTAN 

yang menghasilkan Memonitoring kadar keasaman pH air dapat dilakukan 

secara terus menerus dengan menggunakan Software Microsoft Visual 

Studio 2010 Ultimate pada PC berbasis Arduino Uno, sensor Analog pH 

Meter v1.0 dan sistem Xbee sehingga dapat dipantau dari jarak jauh, 

,monitoring dengan sistem ini dapat dilakukan secara wireless dengan 

jangkauan pada kondisi Indoor jarak maksimal 14 m dan Outdoor 40 m. 

Adanya perbedaan jarak ini dipengaruhi kondisi antara perangkat 

pengirim (Tx) dan penerima (Rx), dimana semakin banyak penghalang 

antara Tx dan Rx jangkauannya semakin pendek, Sistem perancangan ini 

dapat menyimpan data dengan kapasitas memory sebesar 358 GB yang 

menggunakan memory PC, data dibatasi 30.000 data untuk 1 data 

membutuhkan 9 KB, sehingga memory maksimun yang dibutuhkan adalah 
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270 MB, dan respon data masuk pada sistem ini adalah 3 detik waktu ini 

lebih lambat dikarenakan frekuensi Xbee yang digunakan pada sistem 

monitoring ini 2,4 GHz dipengaruhi oleh frekuensi lainnya. 

d. Menurut [4] dengan judul penelitiannya SISTEM MONITORING TINGGI 

MUKA AIR TANDON BERBASIS SENSOR UTRASONIK yang 

menghasilkan seperangkat sistem monitoring tinggi muka air menggunakan 

sensor utrsonik SRF05 yang mampu mengukur ketinggian muka air dari 1 cm 

sampai dengan 30 cm. Sistem dapat menampilkan nilai ketinggian dalam 

satuan cm dan status ketinggiannya pada LCD serta memberikan peringatan 

dengan menyalakan buzzer ketika ketinggian muka air mencapai batas yang 

telaah ditentukan. 

e. Menurut [5]  dengan judul penelitiannya SISTEM AKUISISI DATA KADAR 

KEASAMAN (pH), SUHU, KADAR OKSIGEN TERLARUT (DO) DAN 

KEDALAMAN LINGKUNGAN PERAIRAN MENGGUNAKAN MINI 

VESSEL yang menghasikan sistem akuisisi data lingkungan perairan yang 

meliputi kandungan kadar oksigen terlarut, kadar pH, suhu, dan kedalaman 

dengan menggunakan mini vessel, pengukuran yang dilakukan ditampilkan 

pada LCD 16x2 dan disimpan pada MicroSD card dalam format .xls, 

Pengukuran pH yang dilakukan dalam rentang pembacaan pH 4,01 sampai 

9,18 dengan ketelitian 0,1, pengukuran DO yang dilakukan dalam rentang 

pembacaan 4,82 mg/L sampai 11,10 mg/L dengan ketelitian 0,01 mg/L, 

pengukuran suhu yang dilakukan dalam rentang pembacaan 29,8 ºC sampai 

31,9 ºC dengan ketelitian 0,1 ºC, pengukuran kedalaman yang dilakukan dalam 

rentang pembacaan 0,5 meter sampai 4,6 meter dengan ketelitian 0,1 meter. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dari masalah di atas maka dirumuskan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun alat monitoring kadar pH air dalam bercocok tanam? 

2.   Bagaimana mempermudah petani agar bisa menenentukan kadar pH air yang  

  bagus untuk bercocok tanam? 
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1.3 Batasan Masalah  

Adapun batasan penelitian ini menggunakan perangkat elektronik, dan diantara 

lainnya adalah sebagai berikut:  

1. Perancangan alat pH air dalam menentukan cocok tanam petani menggunakan 

microcontroller Arduino Uno Atmega328.
 

2. Pemanfaatan sensor terbatas hanya pada kadar pH air.
 

3. Apabila listrik mati maka alat ini tidak akan berfungsi jika tidak dialirkan arus 

listrik.
 

4. Data penentuan pH air ini tidak tersimpan di dalam suatu database secara 

otomatis. 

 

1.4 Tujuan
 

1. Untuk membangun alat monitoring agar bisa mengetahui suatu kadar pH air 

dalam bercocok tanam.
 

2. Untuk mempermudah petani agar bisa menenentukan kadar pH air yang bagus 

untuk bercocok tanam.
 

 

1.5 Manfaat
 

Manfaat  dari penelitian ini adalah merealisasikan monitoring ph air dengan 

menggunakan microcontroller dan yang akan mempermudah para petani dalam 

bercocok tanam. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat sebagaia 

berikut:  

1. Memberi kemudahan bagi para petani dalam monitoring ph air sebelum 

meakukan bercocok tanam. 

2. Memberikan tingkat  kemudahan dalam mengetahui dan penentuan ph air 

agar tanaman yang akan disiram terpenuhi nutrisi ph air. 

3. Dengan adanya penelitian ini, maka dapat di jadikan dasar pengembangan 

aplikasi yang lainnya. 
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1.6 Metodologi Penelitian  

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Metode yang digunakan adalah berorientasi objek dimana perangkat lunak 

sebagai kumpulan dari objek-objek tertentu yang mempunyai struktur dan 

perilakunya. Objek berorientasi merupakan salah satu teknik atau konsep yang 

digunakan karena mempunyai kemudahan dalam pengembangan lainnya. 

Model yang digunakan adalah prototype dimana dari perangkat lunak yang 

dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada pelanggan, dan pelanggan tersebut 

diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga perangkat lunak yang 

dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. 

 

Metode pengembangan yang digunakan adalah: 

1. Analisis 

Analisis sistem dilakukan untuk memberikan arahan dan menentukan tahap 

proses pengerjaan selanjutnya dalam hal penentuan kebijakan. Analisis 

yang dilakukan sebagai berikut:  

a. Penyelesaian masalah 

Pada tahap ini memberikan solusi dari permasalahan yang sedang 

di hadapi. 

b. Identifikasi  kebutuhan 

Pada tahap ini melakukan peninjauaan untuk apa saja yang di 

perlukan. 

c. Analisis kebutuhan 

Berdasarkan analisis masalah pada tahap ini menjelasakan apa 

saja yang harus di lakukan. 

d. Analisis kebutuhan Perangkat keras 

Menganalisa apa saja perangkat keras yang di perlukaan. 
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e. Analisa kebutuhan Perangkat Lunak 

Menganalisa apa saja perangkat lunak yang di butuhkan untuk 

membuat sistem ini. 

f. Analisis sistem berjalaan dengan acttivity dan usecase 

Pada tahap ini di lakukan untuk mengetahui sistem atau prosess 

yang sedang berjalaan sekarang, digambarkan dalam activity 

diagram dan usecase diagram. 

g. Analisis Kelayakan Sistem 

Pada tahap ini menjelaskan sistem yang di buat layak atau tidak 

untuk di gunakan. 

h. Analisis Kelayakan Teknik 

Pada tahap ini apakah sistem yang akan di buat memenuhi syarat 

aspek teknologi yang cukup baik. 

2. Perancangan 

Perancangan Sistem adalah merancang sistem secara rinci berdasarkan 

hasil analisis sistem yang ada, sehingga menghasilkan model baru yang 

diusulkan. 

3. Implementasi 

Pada tahap ini adalah proses memaparkan hasil-hasil dari instalasi 

perangkat keras, langkah-langkah instalasi perangkat lunak, tampilan layar 

dan pengujian.  Pada  tahap  pengujian  dilakukan  uji  coba  terhadap  

aplikasi. Kemudian hasil dari uji coba tersebut dievaluasi. Apabila terdapat 

kesalahan atau kekurangan pada aplikasi tersebut, maka dapat dilakukan 

perbaikan yang diperlukan. 
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1.7 Sistematika Penulisan  

Secara garis besar sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

BAB I        PENDAHULUAN 
 

Bab  ini membahas  tentang  latar belakang,  rumusan  masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang 

digunakan serta sistematika penulisan untuk menjelaskan pokok-

pokok pembahasan, dan sedikit ulasan tentang penelitian terdahulu 

sebagai dasar acuan pembuatan. 

 

BAB II       LANDASAN TEORI 
 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menguraikan teori-

teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara 

detail. 

 
 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN 
 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi model Pengembangan 

Sistem, Metode Pengembangan Sistem, dan Tools Pengembangan 

Sistem. 

 

BAB IV     HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Bab ini menjelaskan tentang aplikasi atau program yang dibuat, baik 

itu mengenai analisis sistem, perancangan sistem, paparan 

implementasi dan hasil uji coba program. 

 

BAB V       PENUTUP 
 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan 

pada bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya 

 

  


