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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air sungai merupakan sumber daya alam yang yang tidak lepas dari kehidupan 

manusia serta mahluk hidup lainnya. Air banyak dimanfaatkan untuk keperluan 

manusia seperti keperluan industri, irigasi, mandi dan lainnya. Dari pemanfaatan 

manusia inilah air dapat terkena dampak kerusakan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Salah satu dampak nya adalah terjadinya pencemaran pada air 

sungai, salah satunya adalah pengaruh limbah industri maupun limbah rumah 

tangga. 

Kualitas air berpengaruh penting bagi kesehatan masyarakat. Penyediaan air 

bersih dengan kualitas yang kurang memenuhi standar dapat mengakibatkan 

dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Air dengan kualitas yang baik 

memiliki standar pH 6 - 8. Suhu dan TDS juga parameter fisik yang menjadi 

indikator pencemaran air sungai. Suhu air harus bernilai diantara 26 - 32°C dan 

pada range TDS nilai 0 - 250 menunjukkan kondisi baik, dan lebih dari 250 

menunjukkan kondisi buruk. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diusulkan sebuah Rancang Bangun 

Sistem Monitoring Pencemaran Air Sungai Berbasis Internet of Things yang 

dapat ditampilkan melalui website. Dengan adanya Aplikasi ini, dapat diketahui 

apakah sungai dalam kondisi baik atau buruk. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan  

masalah yaitu, Bagaimana membangun sebuah sistem monitoring pencemaran air 

sungai berbasis IoT, yang dapat diterapkan oleh masyarakat dalam memonitoring 

dan memantau kondisi air sungai. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan alat ini akan dikaji dan dibatasi sebagai 

berikut: 

1. Sensor yang digunakan adalah sensor suhu DS18B20, sensor pH air, dan 

sensor TDS. 

2. Studi kasus yang diteliti meliputi  2 Sungai yaitu sungai Bengkalis dan 

sungai Bengkel. 

3. Wemos D1 R1  sebagai mikrocontroller. 

4. Pengambilan data kondisi pencemaran air sungai berdasarkan nilai TDS. 

5. Pengujian yang dilakukan terfokus pada pemanfaatan air sungai oleh 

masyarakat sekitar. 

6. Data dari monitoring akan ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel pada 

halaman website. 

 

1.4 Tujuan  

Adapun Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Membuat sebuah inovasi monitoring pencemaran air sungai dengan 

menggunakan sensor pH, sensor suhu, dan sensor TDS dengan 

memanfaatkan teknologi IoT. 

2. Memberikan informasi kondisi tingkat pencemaran air sungai melalui 

website. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun Manfaat  dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan sebuah inovasi monitoring pencemaran air sungai dengan 

menggunakan sensor pH, sensor suhu, dan sensor TDS dengan 

memanfaatkan teknologi IoT. 

2. Menghasilkan informasi kondisi tingkat pencemaran air sungai melalui 

website. 
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1.6 Metode Penyelesaian 

Penyelesaian masalah dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan  

dan langkah yang bertujuan untuk mempermudah dan memastikan perancangan  

serta penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan terstruktur. Seperti telihat  

pada diagram alir pada Gambar 1.1 berikut. 

 
Gambar 1.1 Metode Penyelesaian Masalah 

(sumber:Data Olahan) 

 

1.6.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah dengan menentukan masalah yang diangkat 

serta data yang dapat dijadikan sebagai sumber dalam penelitian tentang Sistem 

Monitoring Pencemaran Air Sungai. 

 

1.6.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dibutuhkan didapatkan dari berbagai sumber dari 

berbagai jurnal-jurnal dan internet. 
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1.6.3 Perancangan Sistem 

Perangcang sistem dilakukan guna untuk mempermudah dalam pembuatan 

sistem dalam penelitian yaitu Rancang Bangun Sistem Monitoring Pencemaran Air 

Sungai berbasis IoT. Perancangan sistem ini diawali dengan pembuatan alur sistem 

yang di lengkapi dengan gambar, pemilihan alat, bahan dan proses.  

 

1.6.4 Pembuatan Sistem 

Pembuatan sistem dimulai dengan menyusun komponen-komponen seperti 

Sensor Suhu DS18B20, Sensor pH, sensor Total Dissolve Solid (TDS), dan Wemos 

menjadi satu sistem yang saling terhubung selanjutnya  melakukan proses 

konfigurasi antar perangkat hingga menampilkan hasil penelitian pada website. 

 

1.6.5 Pengujian Sistem 

Pada tahap ini melakukan pengujian pada alat dan website yang telah dibuat, 

hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh perangkat yang di buat berjalan 

sesuai dengan yang di rencanakan. Pengimplementasian rancangan yang telah 

dibuat dengan menjalankan dan melakukan uji coba pada rancang bangun sistem 

monitoring pencemaran air sungai berbasis Internet of Thing (IoT). Dimana Sistem 

yang dibuat berfungsi sebagai monitoring pencemaran air sungai yang dapat 

mengetahui kondisi suhu, ph, dan jumlah partikel yang terlarut pada air. 

 

1.6.6 Pembuatan Laporan 

Adapun tahapan yang terakhir yaitu pembuatan laporan setelah melakukan 

pengujian sistem nantinya akan dijadikan bukti dari penelitian yang telah dilakukan. 
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