
PERANCANGAN APLIKASI PEMANTAUAN KUALITAS AIR HASIL PERTAMBANGAN 

BERBASIS IOT (INTERNET OF THINGS) 

 

M. Syaipul Anwar
1
,
 
Nur Alamsyah

2
, Wagino

3 

1
Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NPM 16630982 

2
Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN. 1118018001 

3
Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN. 1127098901 

 

Email : ifullromance17@gmail.com   

 

ABSTRAK 

 

PT. Hasnur Riung Sinergi (HRS) merupakan Perusahaan Jasa Kontraktor Pertambangan yang didirikan 

pada tanggal 26 Oktober 2010 dengan kepemilikan saham gabungan, yaitu 55% milik Hasnur Jaya 

Energi (HJE) dan 45% milik PT. Riung Mitra Lestari (RML). Sebagai mitra pemilik tambang, HRS 

bekerja dengan teknik dan pola penambangan yang benar. Adanya peningkatan jumlah penduduk 

menyebabkan semakin tingginya tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam. Dalam pengamatan 

sementara permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian adalah Pertambangan Batubara ini berdampak 

terhadap lingkungan serta banyak terdapat keluhan-keluhan dari masyarakat yang berada di sekitar 

kawasan ini terhadap penurunan kualitas air. Walaupun dari perusahaan pertambangan tersebut terus 

melakukan pemantauan, tapi pengecekan kualitas air hanya mereka lakukan 2 kali dalam 1 hari dan itu 

pun untuk mendapatkan informasi kualitas air tersebut harus datang ke lokasi pertambangan bukan 

disediakan untuk umum. Supaya masyarakat bisa terus memantau kualitas air, maka perlu dibuat sebuah 

“Aplikasi Pemantauan Kualitas Air Hasil Pertambangan Berbasis Iot” yang nantinya bisa menjadi solusi 

dari permasalahan tersebut. 
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ABSTRACK 

 

PT. Hasnur Riung Sinergi (HRS) is a Contractor Service Company Mining established on October 26, 

2010 with ownership joint stock, namely 55% owned by Hasnur Jaya Energi (HJE) and 45% owned by 

PT. Riung Mitra Lestari (RML). As a partner of mine owners, HRS works with correct mining techniques 

and patterns. An increase in population causes an increase in level of exploitation of natural resources. 

Under temporary observation The problem at the research site is this Coal Mining impact on the 

environment and there are many complaints from communities living around this area to the decline in 

water quality. Even though the mining company continues to carry out monitoring, but they only check 

water quality 2 times in 1 day and even then to get the water quality information, you have to come to the 

mining location is not provided to the public. So that the community can continue to monitor water 

quality, it is necessary to make an “IoT Based Mining Water Quality Monitoring Application” which can 

later be a solution to the problem. 
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PENDAHULUAN 

PT. Hasnur Riung Sinergi (HRS) merupakan Perusahaan Jasa Kontraktor Pertambangan yang 

memiliki kantor pusat di Gedung Office 8 Lt.7, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan. HRS 

didirikan berdasarkan Akta Notaris Ira Sudjono, SH., M.Kn., M.M. no. 69 tanggal 26 Oktober 2010 

dengan kepemilikan saham gabungan, yaitu 55% milik Hasnur Jaya Energi (HJE) dan 45% milik PT 

Riung Mitra Lestari (RML). 

  HRS telah melaksanakan pekerjaan penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

PT Energi Batubara Lestari, PT Bhumi Rantau Energi dan di wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Antang Gunung Meratus dengan total kapasitas terpasang 28 juta 

Bank Cubic Meter (BCM) Overburden dan 8 juta Metrik Ton (M/T) batubara per tahun. Ketiga proyek 

tersebut berlokasi di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. 

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang melimpah termasuk bahan galian tambang dan 

Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian tambang tersebut sebagai 

modal pembangunan. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat (3) dinyatakan “bahwa bumi dan air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat”. Air memiliki banyak fungsi, sebagai pelarut umum, air digunakan oleh 

organisme untuk reaksireaksi kimia dalam proses metabolisme serta menjadi media transportasi nutrisi 

dan hasil metabolisme (Wiryono, 2017). Adanya peningkatan jumlah penduduk menyebabkan semakin 

tingginya tingkat eksploitasi terhadap sumberdaya alam yang berupa air, tanah, udara maupun lahan 

(Astuti & Berutu, 2012). 

Dalam pengamatan sementara permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian adalah 

Pertambangan Batubara ini berdampak terhadap lingkungan serta banyak terdapat keluhan-keluhan dari 

masyarakat yang berada di sekitar kawasan ini. Dahulunya Sungai Tapin ini dimanfaatkan masyarakat 

sebagai kegiatan sehari-hari, seperti mandi, nyuci, serta menangkap ikan. Dikarenakan sungai ini 

memiliki kualitas air yang cukup bersih dan jernih, tidak tercemar oleh bahan kimia. Setelah dibangun 

pertambangan batu bara di hulu Sungai Tapin menyebabkan air Sungai ini mengalami penurunan 

kualitas air. Berdasarkan beberapa fenomena tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai dampak 

pertambangan batubara terhadap kualitas air sungai Tapin. 

Walaupun dari perusahaan pertambangan yang masih aktif beroperasi di daerah tersebut terus 

melakukan pemantauan, tapi pengecekan kualitas air hanya mereka lakukan 2 kali dalam 1 hari dan itu 

pun untuk mendapatkan informasi kualitas air tersebut harus datang ke lokasi pertambangan bukan 

disediakan untuk umum. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti mengajukan "Perancangan 

Aplikasi Pemantauan Kualitas Air Hasil Pertambangan Berbasis Iot" yang nantinya diharapkan bisa 

menjadi solusi dari permasalahan tersebut. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan, metode 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Observasi; Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau peristiwa 

yang diselidiki pada objek penelitian secara langsung.. 

b. Wawancara; Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan sumber 

data atau pihak – pihak yang berhubungan dengan penelitian. 

c. Studi Kepustakaan; Pengumpulan data dari buku-buku yang sesuai dengan tema permasalahan, 

misalnya buku analisis dan desain sistem informasi. 

  



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Beberapa masalah dan kekurangan pada sistem yang sudah berjalan ini adalah: 

 

1. Pengambilan sampel air masih dilakukan secara manual. 

 

2. Penggunaan pintu air masih dilakukan secara manual. 

 

3. Data sampel air hanya dapat diperoleh jika datang ke lokasi. 

 

4. Pencampuran bahan kimia masih dilakukan secara manual. 
 

 Berikut adalah usulan sistem baru yang akan digunakan : 

 

1. Pengambilan sampel air sudah otomatis menggunakan sensor. 

 

2. Penggunaan pintu air sudah otomatis dan juga bisa menggunakan pintu air cadangan yang bisa 

dikendalikan di website. 

3. Data sampel air sudah bisa diperoleh di website dan juga sudah bisa didownload. 

 

4. Pencampuran bahan kimia sudah otomatis menggunakan pompa yang sudah di setting sesuai 

kebutuhan sistem. 

 

 

Adapaun Flowchart usulan sistem baru yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 3. 1 Flowchart Usulan Sistem Baru 

 

  



Pada perancangan sistem pemantauan kualitas air hasil pertambangan secara umum terdapat tiga 

bagian penyusun sistem yaitu bagian masukan (input), pemroses (process), dan keluaran (output). Tiga 

bagian inilah yang menyusun keberhasilan sistem untuk dapat bekerja seperti apa yang diinginkan. 

Berikut blok diagram sistemnya. sebagai berikut : 

 
Gambar 3. 2 Diagram Blok 

 

Dari diagram di atas dapat diamati ada tiga bagian penyusun dari sistem yang dibuat, yaitu 

bagian input, process dan output, setiap bagian memiliki fungsinya masing-masing dari bagian input 

berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap kualitas air, kemudian pada bagian proses ini berfungsi 

untuk proses pengontrolan sistem, dan pada bagian output berfungsi sebagai indikator dan keluaran 

sistem. Secara umum, cara kerja dari alat pemantauan kualitas air hasil pertambangan yang akan 

dirancang ini adalah terdapat berbagai sensor yang digunakan untuk melakukan pengecekan kualitas air, 

kemudian oleh sensor diubah menjadi suatu besaran tertentu, lalu dikirimkan ke bagian proses, setelah 

itu akan dikirimkan ke webserver dengan perantara mikrokontroller yang sebelumnya telah terhubung 

dengan internet, setelah dikirimkan ke webserver data yang diukur dapat diamati pada smartphone. 

 

Perancangan model sistem adalah merancang sebuah aplikasi yang akan dibuat. Adapun 

rancangan model sistem dalam aplikasi ini yaitu sebagai berikut : 

 

a. Use Case Diagram  

Use case diagram adalah salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi 

antara sistem dan aktor, use case diagram juga dapat 23 mendeskripsikan tipe interaksi 

antara si pemakai sistem dengan sistemnya. Adapun use case diagram dari perancangan 

aplikasi pemantauan kualitas air hasil pertambangan berbasis iot (internet of things) adalah 

sebagai berikut : 



 
Gambar 3. 3 Use Case Diagram 

 

 

 

Tampilan Alat 

 

1. Tampilan Rancangan Alat 

 
 

 
Gambar 4. 1 Tampilan Rancangan Alat 

  



 

2. Tampilan Rancangan Alat dari samping 

 

 
Gambar 4. 2 Tampilan Rancangan Alat dari samping 

Setelah melakukan proses perakitan alat, maka proses selanjutnya yaitu pengujian alat 

pemantauan kualitas air hasil pertambangan berbasis iot untuk mengetahui kualitas air. Pada pengujian 

alat ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui apakah semua komponen yang terpasang dapat 

bekerja dengan baik dan benar. Pengujian menggunakan metode blackbox. Pengujian blackbox ini tidak 

perlu tahu apa yang sesungguhnya terjadi didalam sistem pada rancangan. Yang diuji adalah masukan 

serta keluarannya. Dengan berbagai masukan yang diberikan apakah sistem memberikan keluaran yang 

kita harapkan atau tidak. 

 

Berikut adalah Rencana Pengujian Alat 

 
Tabel 4. 1Rencana Pengujian Alat 

No Requerement Butir Uji 
Jenis 

Pengujian 

Batas 

Kekeruhan 

Jumlah 

Pengujian 

1 Inisialisasi 
Inisialisasi saat alat 

awal dihidupkan 
Blackbox - 1 

2 Saat Air Bersih 
Pintu Air 

UtamaTerbuka 
Blackbox 0-1000 ntu 5 

 

3 

 

Saat Air Keruh 
Pintu Air Utama 

Tertutup, Pompa 

Menyala 

 

Blackbox 
1001-3000 

ntu 

 

5 

 

4 
Saat Pintu Air 

Cadangan dibuka 
lewat website 

Pintu Air Cadangan 
Terbuka 

 

Blackbox 

 

- 

 

- 

 
5 

Saat Air Kembali 
Bersih 

Pintu Air Utama 
Terbuka, Pompa 

Kembali Mati 

 

Blackbox 
 

0-1000 n
tu 

 

5 



1. Inisiasi Awal 

 
Gambar 4. 3Inisiasi awal 

Pengujian alat saat pertama kali dihidupkan. Pada bagian rangkaian alat terlihat berfungsi dengan 

normal ditandai dengan indicator Lcd menyala dan lampu sensor menyala. 

 

 

2. Saat Air Bersih 

 
Gambar 4. 4 Saat Konisi Air Bersih 

 

Pengujian alat saat kondisi air bersih, maka pintu air utama akan terbuka dan data akan 

dikirimkan ke website dan juga akan disimpan ke kartu memori. 

 



3. Saat Air Keruh 

 

 
Gambar 4. 5 Saat Air Keruh 

Pengujian alat saat kondisi air keruh, maka pintu air utama akan tertutup dan pompa akan 

menyala. Selanjutnya data akan dikirimkan ke website dan juga akan disimpan ke kartu 

memori. 

 

4. Saat Pintu Air Cadangan dibuka lewat website 

 

 
Gambar 4. 6 Saat Pintu Air Cadangan Dibuka  

Pengujian alat saat pintu air cadangan dibuka melalui website, maka perintah akan diterima oleh 

alat dan pintu air cadangan akan dibuka. 



5. Saat Air Kembali Bersih 

 

Gambar 4. 7 Saat Air Kembali Bersih 

Pengujian alat saat kondisi air kembali bersih, maka pintu air utama akan terbuka dan pompa 

akan mati. Selanjutnya data akan dikirimkan ke website dan juga akan disimpan ke kartu 

memori. 

 

6. Pengujian Data Website 

 

Gambar 4. 8 Data Tabel Website 



 
Gambar 4. 9 Data Chart Website 

 

Berikut adalah tabel hasil pengujian 

 

Tabel 4. 2 Tabel Hasil Pengujian 

No Requere

ment 

Skenario Uji 
Hasil 

Diharapkan 

Jenis 

Pengujian 
Hasil 

Pengujian 

1 Inisialisasi 
Alat Dicolokkan 

pada Adaptor 

Layar LCD 

Menyala 
Blackbox Sesuai 

2 Saat Air Bersih 
Air bersih dimasukan ke 

 kolam 

Pintu Air 

UtamaTerbuka 
Blackbox 

Pintu air terbuka 

dengan 

kekeruhan 0 - 1000 

 

3 

 

Saat Air Keruh 
Air keruh dimasukan ke 

kolam 

Pintu Air Utama 

Tertutup, Pompa 

Menyala 

 

Blackbox 
Pintu air tertutup 

dengan kekeruhan 

1001-3000 

 
4 

Saat Pintu Air 

Cadangan 

dibuka lewat 

website 

 

Tombol air cadangan 

diwebsite di hidupkan 

Pintu Air 

Cadangan 

Terbuka 

 

Blackbox 

 

Sesuai 

 
5 

Saat Air 

Kembali 

Bersih 

air kembali bersih setelah 

dicampur dengan bahan 

kimia 

Pintu Air Utama 

Terbuka, Pompa 

Kembali Mati 

 

Blackbox 
Pintu air kembali 

terbuka dengan 

kekeruhan 0-1000 

 

  



 

Tabel 4. 3 Tabel Data Hasil Pengujian 

No Tds Suhu pH Kekeruhan Tanggal 

1 173.79 ppm 27.44 C 8.38 pH 821.00 ntu 8/21/2021 13:54 

2 173.79 ppm 27.44 C 8.45 pH 803.00 ntu 8/21/2021 13:54 

3 174.48 ppm 27.44 C 8.46 pH 803.00 ntu 8/21/2021 13:54 

4 176.06 ppm 27.37 C 8.65 pH 803.00 ntu 8/21/2021 13:52 

5 176.06 ppm 27.37 C 8.71 pH 785.00 ntu 8/21/2021 13:51 

6 174.83 ppm 27.13 C 7.73 pH 271.00 ntu 8/21/2021 11:05 

7 175.04 ppm 27.06 C 7.71 pH 431.00 ntu 8/21/2021 11:05 

8 174.83 ppm 27.13 C 7.71 pH 271.00 ntu 8/21/2021 11:04 

9 175.25 ppm 27.00 C 7.68 pH 271.00 ntu 8/21/2021 11:04 

10 175.04 ppm 27.06 C 7.68 pH 431.00 ntu 8/21/2021 11:03 

 

Untuk mengetahui apakah alat yang sudah dibuat berfungsi dengan baik atau tidak, maka 

dilakukan pengujian kinerja alat. Ketika rancangan alat mendapatkan daya untuk pertama kali dari 

adaptor, maka dilakukan pengujian terhadap performa kinerja alat, yaitu seberapa cepat respon sistem 

yang bekerja. 

  

 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Rancangan aplikasi pemantauan kualitas air hasil pertambangan berbasis iot bekerja dengan baik 

sehingga bisa mengirimkan data ke website dan bisa langsung dipantau oleh masyarakat. 

2. Aplikasi ini juga di lengkapi dengan kartu memori sehingga data juga bisa dilihat di dalam kartu 

memori yang sudah di pasangkan pada alat. 

3. Aplikasi ini juga di lengkapi dengan tombol pintu air cadangan yang bisa di kontrol melalui 

website. 

 
Tabel 5. 1Tabel Kesimpulan 

No Nilai kekeruhan Kondisi pintu Air Kondisi Pompa 

1 518 Terbuka Mati 

2 563 Terbuka Mati 

3 565 Terbuka Mati 

4 563 Terbuka Mati 

5 583 Terbuka Mati 

6 2631 Tertutup Hidup 

7 2656 Tertutup Hidup 

8 2645 Tertutup Hidup 

9 2670 Tertutup Hidup 

10 2664 Tertutup Hidup 

11 754 Terbuka Mati 

12 604 Terbuka Mati 

13 590 Terbuka Mati 

14 518 Terbuka Mati 

15 676 Terbuka Mati 

 



Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masih ditemukan beberapa 

kendala selama proses pembuatan dan pengujian alat. Oleh karena itu, pada pengembangan selanjutnya 

disarankan melakukan hal-hal berikut: 

1. Gunakan Sensor yang bertipe Industrial sehingga bisa mendapatkan data yang lebih akurat. 

2. Diharapkan bisa mencetak Papan PCB sehingga tidak perlu lagi menggunakan kabel jumper dan 

resiko gangguan bisa diminimalisir. 

3. Diharapkan bisa menggabungkan arduino Atmega328 sebagai pembaca data pada sensor 

sehingga bisa mendapatkan data yang stabil. 

4. Diharapkan bisa menambahkan fitur kamera, sehingga keadaan asli air bisa dilihat di website.  
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