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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah 

memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek sosial. Penggunaan 

teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal 

yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus 

diikuti dengan perkembangan pada Sumber Daya Manusia (SDM).  

Manusia sebagai pengguna teknologi seharusnya dapat menggunakan serta 

memanfaatkan teknologi tersebut dengan sebaik mungkin. Adaptasi manusia terhadap 

perkembangan teknologi baru yang sedang berkembang dapat dilakukan melaui 

pendidikan, sehingga generasi penerus dapat mengikuti dan melanjutkan 

perkembangan teknologi secara berkala. Oleh karena itu, perkembangan teknologi 

dan pendidikan dapat berjalan seiring dengan generasi penerus yang selalu 

melanjutkan perkembangan teknologi di masa yang akan datang. 

Penggunaan teknologi khususnya dalam bidang bisnis sudah sangat banyak ditemui. 

Diantaranya adalah perancangan sistem yang dapat membantu manusia dalam 

memantau kadar nilai pH dan tingkat kekeruhan air kolam pada budi daya ikan lele, 

sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan ikan lele serta dapat mengurangi 

tingkat kematian ikan lela pada kolam tersebut. 

Di era saat ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat, sudah seharusnya 

kerugian akiibat kematian ikan lele dapat dihindari dengan mudah.kerugian akibat 

tidak optimalnya pertumbuhan ikan lele dan kematian ikan lele dapat diantisipasi 

menggunakan teknologi berupa smartbox BULE BOBOT yang mampu melakukan 

pemantauan kadar pH dan tingkat kekeruhan pada air kolam tersebut. 

Smartbox BULE BOBOT adalah sebuah teknologi untuk membantu memantau kadar 

pH dan tingkat kekeruhan air kolam pada budidaya ikan lele, sehingga dapat 

mengoptimalkan pertumbuhan ikan lele serta diharapkan dapat mengurangi tingkat 

kematian pada ikan lele di kolam tersebut. Agar pengguna smartbox BULE BOBOT 

dapat meraih keuntungan yang maksimal dalam pembudidayaan ikan lele. 

 

 

1.2. Tujuan Peneliltian 

Tujuan utama yang ingin dicapai pada tugas akhir ini adalah membuat sebuah sisitem 

yang dapat melakukan pemantauan kadar pH dan kekeruhan air kolam ikan lele serta 
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dapat melakukan penggantian air kolam ikan lele baik secara otomatis maupun 

manual. Penggantian air kolam secara otomatis akan bekerja apabila kadar pH 

6<pH>9 dan tingkat kekeruhan air melebihi 250 ppm. Mikrokontroler akan menerima 

data tersebut kemudian akan mengaktifkan solenoid valve sehinggan air kolam akan 

terganti secara otomatis dan akan melakukan pengisian kembali secara otomatis yang 

dikontrol menggunakan sensor ultrasonik sebagai pembaca tingkat air saat di lakukan 

pembuangan ataupun pengisian. Penggantian air kolam ikan lele secara manual dapat 

dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai pH dan tingkat kekeruhan air yang terbaca 

pada sensor, penggantian secara manual dilakukan apabila kondisi ikan akan dipanen 

atau akan dilakuka maintenence. 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Tugas Akhir ini melingkupi sebagai berikut: 

2. Sistem yang dibuat harus mampu membaca kadar pH pada air kolam dalam 

satuan pH. 

3. Sistem yang dibuat harus mampu membaca tingkat kekeruhan air kolam dalam 

satuan ppm. 

4. Sistem yang dibuat harus mampu melakukan penggnatian air kolam secara 

otomatis. 

5. Sistem yang dibuat harus mampu melakukan penggantian air secara manual. 

1.4. Metodologi 

Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagai berikut: 

1. Study Literatur 

Tahap awal dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah melakukan studi terhadap 

beberapa literatur yang berkaitan dengan pembuatan sistem pemonitoran guna 

meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai tugas akhir yang 

dikerjakan. 

2. Eksplorasi 

Eksplorasi dilakukan terhadap spesifikasi alat yang akan dibuat dan terkait 

penggunaan komponen hardware dan software apa saja yang dapat membantu 

dalam pembuatan sistem tersebut. 
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3. Perancangan  

Setelah mengeksplorasi, langkah selanjutnya adalah merancang sistem 

tersebut agar mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

4. Implementasi dan Analisis 

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengimplementasian terhadap 

rancangan sistem tersebut lalu melakukan analisis dari hari hasil yang 

diperoleh. 

5. Pelaporan Tugas Akhir 

Langkah terakhir dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah membuat laporan 

Tugas Akhir. 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Laporan tugas akhir ini akan diuraikan dalam lima bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut. 

1. BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang pengambilan judul yang diangkat pada 

tugas akhir ini, tujuan pengerjaan penelitian/tugas akhir, ruang lingkup 

penelitian/tugas akhir, metodologi yang digunakan, serta sistematika 

penulisan tugas akhir. 

2. BAB II. DASAR TEORI 

Bab ini memuat pengetahuan dasar dan penjelasan teori yang digunakan dan 

berhubuungan dengan tugas akhir. 

3. BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang perancangan alat yang akan dibuat berdasarkan hasil 

studi literatur, eksplorasi, dan analisis yang telah dilakukan. 

4. BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini memuat implementasi dari alat yang telah dirancang dan evaluasi 

terhadap kinerja sistem secara keseluruhan. 

5. BAB V. PANUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan proses pengerjaan tugas akhir dan 

saran untuk pengembangan lebih lanjut. 


