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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia sangat terkenal dengan kondisi perairan dan lahan yang sangat 

cocok untuk Pertanian , Perikanan dan Perkebunan . Tapi sangat jarang bahkan 

sampai sekarang indonesia yang katanya penghasil ikan terbesar tapi hanya 

mengandalkan tangkapan alamnya saja. Kita harus bisa membudidaya ikan secara 

khusus,  kami sangat mendukung jika indonesia menjadi produsen ikan terbesar 

didunia melalui sistem budidaya ikannya. Budidaya ikan tidaklah serumit yang 

dibayangkan, Kita hanya perlu Lahan dan kolam atau aquarium untuk melakukan 

budidaya. Budidaya ikan selain menjadi hobi juga bisa menghasilkan uang. 

Kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah 

tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan ikan atau hewan air 

lainnya. Berdasarkan pengertian teknis, kolam merupakan suatu perairan buatan 

yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat manusia agar mudah dikelola dalam hal 

pengaturan air. Selain itu kolam juga sebagai media hidup ikan yang dapat 

berfungsi sebagai sumber makanan bagi ikan, artinya kolam harus berpotensi 

untuk dapat menumbuhkan makanan alami. 

Pada pembuatan kolam kita juga harus memperhatikan kualitas air karena 

suhu pada air dapat mempengaruhi kecepatan reaksi kimia baik dalam media luar 

maupun dalam tubuh ikan. Suhu makin naik maka reaksi kimia akan semakin 

cepat, sedangkan konsentrasi gas akan semakin turun, termasuk oksigen. Adapun 

syarat utama yang menjadi faktor kualitas air dapat dilihat dari warna air tersebut 

dimana apabila kurang dari 1,75 maka dikatakan air tersebut keruh. 

Bagi para pemilik kolam ikan, mempunyai kolam ikan yang memiliki 

kondisi air yang mencukupi tentu menjadi sebuah tujuan utama mereka. Jika 

air kolam ikan tidak sesuai maka ikan mati secara mendadak. Begitu juga jika 

air tidak mencapai level ketinggian yang sesuai ikan pun akan berkembang tidak 

sesuai. Oleh karena itu para pemilik kolam ikan pun harus memanfaatkan 

teknologi yang semakin maju di era globalisasi saat ini.  
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Dengan memanfaatkan sistem yang ada, para pemilik kolam ikan lebih 

mudah melakukan pengontrolan pada kolam ikan. Selain itu pemilik kolam juga 

bisa memberi pengaruh besar bagi pemilik kolam yang lain, karena sebagian 

besar pemilik kolam masih menggunakan cara yang lama/manual.  

Penambah air kolam masih menggunakan cara yang manual. Tentu itu 

sangat membuang waktu mereka. Maka itu perlu adanya solusi yang tepat bagi 

pemilik kolam  ikan dimana mereka dapat mengontrol kolam mereka dengan 

otomatis. Tentu waktu yang terbuang dapat dimanfaatkan secara maksimal.  

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka solusi yang 

bisa dilakukan manfaatkan teknologi mikrokontroler yang semakin berkembang 

saat ini untuk dapat membantu pekerjaan para pemilik kolam ikan. Dengan 

demikian peneliti mengambil judul “Rancang Bangun Alat Otomatisasi 

Pemantauan Level Air Pada Kolam Ikan Menggunakan Ultrasonik Dan  

Water level Sensor Berbasis Arduino Php Dan MySql”. 

Untuk melakukan penelitian maka penulis mencantumkan penelitan-penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis : 

a. Menurut Restiawan Agung Nugroho (2012) dengan judul APLIKASI 

TEKNOLOGI AQUAPONIC PADA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR 

UNTUK OPTIMALISASI KAPASITAS PRODUKSI dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh kepadatan benih terhadap media yang 

menggunakan sistem aquaponik dan mengetahui pengaruh sistem 

aquaponik terhadap kualitas air media pendederan ikan nila (Oreochromis 

niloticus) untuk peningkatan kapasitas produksi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kepadatan benih terhadap 

pertumbuhan kultivan yang menggunakan sistem aquaponik, khususnya 

terhadap panjang total ikan. Sistem aquaponik juga berpengaruh terhadap 

perbaikan kualitas air media pendederan ikan nila, khususnya reduksi 

kandungan ammonia (NH3). 

b. Menurut Hardiyansyah (2016) dengan  judul RANCANG BANGUN 

PEMELIHARA LELE OTOMATIS DENGAN PENGATURAN 

WAKTU MAKAN DAN PENJAGAAN KUALITAS AIR 
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MENGGUNAKAN ATMEGA32 dengan sistem ini penulis merancang 

alat yang bisa membantu peternak lele untuk bisa meningkatkan kualitas 

panen tanpa harus selalu mengamati lele dalam kolam peternakannya, 

sehingga yang diharapkan produksi lele bisa ditingkatkan, dan waktu 

pemeliharaan pun menjadi lebih efisien. 

c. Menurut Abdul Zulkifli (2011) dengan judul PERANCANGAN 

PERANGKAT PENDETEKSI KETINGGIAN AIR BAK 

PEMBENIHAN IKAN NILA BERBASIS MIKROKONTROLER. Salah 

satunya adalah proses pengisian serta pengurasaan air pada bak 

pembenihan ikan nila yang bertujuan menjaga kondisi ketinggian air agar 

sesuai dengan kebutuhan ikan tersebut. Sistem kontrol ketinggian air bak 

pembenihan ikan nila dibuat untuk mempermudah peternak dalam 

menjaga tinggi air pada bak pembenihan ikan nila cukup dengan 

mengontrol menggunakan Personal Computer. Sistem ini dirancang 

menggunakan Arduino sebagai pusat kontrol yang akan mengontrol relay 

untuk menghidupkan mesin air. Sensor jarak yang berfungsi untuk 

memantau ketinggian air bak pembenihar6n menggunakan sensor jarak 

ultrasonik PING. 

d. Menurut Andreas Bagus Sadewo (2015) dengan judul REMOTE UNIT 

DENGAN RFM12-433S UNTUK SISTEM TELEMETRI KUALITAS 

KOLAM AIR IKAN yang bertujuan menghasilkan suatu sistem yang 

dapat mengirimkan sensor kualitas air kolam ikan secara otomatis dari 

remote unit ke central unit dengan menggunakan wireless dan juga dapat 

mempermudah monitoring kualias air kolam.  

e. Menurut Ulfah Medyati (2011) dengan judul PENGUJIAN SENSOR 

ULTRASONIK PING UNTUK PENGUKURAN LEVEL KETINGGIAN 

DAN VOLUME AIR  dengan tujuan dapat memonitoring ketinggian air 

dan volume air dalam suatu bejana dengan mengaplikasikan sensor 

ultrasonik dan mikrokontroller dengan melakukan pengukuran ketinggian 

level air . 
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1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah manfaat yang akan dirasakan oleh pengguna dengan adanya 

alat oktomatisasi pemantauan level air pada kolam ikan berbasis 

mikrokontroler? 

2. Bagaimana cara kerja dari alat oktomatisasi pemantauan level air pada kolam 

ikan berbasis mikrokontroler? 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Pemilik kolam ikan hias sulit untuk mengontrol kolam ikan secara terstruktur. 

2. Dengan metode yang masih manual pemilik kolam ikan membuang waktunya  

 untuk mengontrol kolam ikan hias. 

3. Kurangnya pemahaman para pemilik kolam dalam teknologi. 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah nya sebagai berikut : 

1. Perancangan alat monitoring kolam menggunakan microkontroler pada kolam 

ikan. 

2. Pemanfaatan sensor ultrasonic pada kolam ikan 

3. Pemanfatan sensor level kebersihan air pada kolam ikan. 

4. Pemanfaatan sensor pengisian air otomstis pada kolam air. 

5. Pemanfaatan bahasa pemograman php dan mysql sebagai pengolahan data. 

6. Pemanfaatan sumber daya manusia secara maksimal. 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah memanfaatkan teknologi mikrokontroler 

dan mempermudah para pemilik kolam ikan.. 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:  
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1. Memberi kemudahan untuk mengontrol kolam ikan secara otomatis 

2. Memberi manfaat yang berguna bagi pemilik kolam ikan. 

3. Dapat berkembangnya teknologi dan penelitian, dimana penelitian ini dapat   

 menjadi acuan berkembangnya teknologi di bidang pengelolahan kolam 

ikan. 

 

1.4 Metodologi Penelitian  

Dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Studi pustaka (Literatur) 

 Pada tahap ini dilakukan untuk mengambil beberapa data yang berasal dari 

berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal ilmiah dan internet dimana isi 

dari sumber-sumber tersebut dijadikan suatu referensi dan acuan dalam 

penulisan ini. 

b. Analisis masalah 

Analisis sistem dilakukan untuk memberikan arahan dan menentukan tahap 

proses pengerjaan selanjutnya dalam hal penentuan kebijakan. Analisis sistem 

dilakukan dengan tahap sebagai berikut:  

1) Penyelesain masalah 

Pada tahap ini memberikan solusi dari permasalahan yang sedang di 

hadapi 

2) identifikasi  kebutuhan 

Pada tahap ini melakukan peninjauan untuk apa saja yang diperlukan . 

3) Analisis kebutuhan 

Berdasarkan analisis masalah pada tahap ini menjelaskan apa saja yang 

harus  

di lakukan  

4) Analisis kebutuhan Perangkat keras 

Menganalisa apa saja perangkat keras yang diperlukan. 

5) Analisa kebutuhan Perangkat Lunak 

Menganalisa apa saja perangkat lunak yang di butuhkan untuk membuat  

sistem ini 
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6) Analisis Kelayakan Sistem 

Pada tahap ini menjelaskan sistem yang dibuat layak atau tidak untuk di  

gunakan 

7) Analisis Kelayakan Teknik 

Pada tahap ini apakah sistem yang akan dibuat memenuhi syarat aspek  

teknologi yang cukup baik. 

c. Perancangan sistem 

Perancangan Sistem adalah merancang sistem secara rinci berdasarkan hasil 

analisis sistem yang ada, sehingga menghasilkan model baru yang diusulkan. 

Perancangan sistem dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

1) Analisis Aplikasi pengontrolan kolam ikan  

Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosess sistem yang  

baru bekerja. 

2) Perancangan sistem kerja 

Pada tahap ini menjelaskaan perancangan sistem kerja yang digambarkan  

melalui Deployment diagram dan component diagram. 

3) Perancangan Perangkat keras 

Pada tahap ini akan memberikan gambaran rangkaian sistem yang akan  

digunakan. 

d.  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. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Secara garis besar sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I        PENDAHULUAN 
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Bab  ini membahas  tentang  latar belakang,  rumusan  masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian yang digunakan serta 

sistematika penulisan untuk menjelaskan pokok-pokok pembahasan. 

 

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 alat bantu 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


