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1. BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Berlakang  

 Pembudidayaan atau pemeliharaan ikan hias terutama ikan koi pada 

kolam merupakan hobi yang banyak digemari dan ditekuni oleh masyarakat 

saat ini. Selain untuk menyalurkan hobi juga dapat memberikan keuntungan 

bagi pembudidaya itu sendiri karena ikan koi memiliki nilai jual yang cukup 

tinggi. Diluar dari semua itu pemeliharaan ikan koi memerlukan perhatian dan 

perawatan yang lebih, karena ikan koi sangat sensitif terhadap perubahan 

kualitas air yang ada pada tempat pemeliharaan. Sedikit saja perubahan pada 

kualitas air, ikan koi harus melakukan penyesuaian diri kembali, jika perubahan 

pada kualitas air sudah pada skala yang tidak bisa di toleransi, ikan koi bisa 

mengalami sakit, stress dan mengalami kematian (Agung and Raka, 2020). 

 Menurut Marlina and Rakhmawati (2016) ada beberapa faktor penting 

yang ada pada air yaitu meliputi suhu, DO, pH, Ammonia, Nitrit dan Nitrat. 

Hal ini sangat penting dijaga karena pemeliharaan ikan koi pada kolam berbeda 

dengan halnya pada habitat aslinya yang semua sudah disediakan dan diatur 

oleh alam, sehingga kita tetap harus mengontrol parameter air sedetail 

mungkin.    

 Menurut Agung and Raka (2020) saat ini pemeliharaan ikan koi masih 

banyak yang dilakukan secara manual atau pemantauan sendiri oleh 

pemelihara. Kesibukan pemelihara yang tak menentu merupak faktor terbesar 

yang menyebabkan kolam ikan tidak terawat. Perawatan secara manual yaitu 

tidak melakukan pemantauan kondisi air kolam dan tidak melakukan 

pergantian air kolam juga merupakan hal yang dapat menyebabkan kolam ikan 

tidak terawat sehingga menyebabkan ikan mengalami stress dan yang paling 

parah yaitu kematian pada ikan. 

 Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sistem 

pemantauan dan kendali otomatis jarak jauh yang dapat mengetahui kekeruhan 

air, level air, suhu air, dan pH air. Untuk memudahkan pemantauan kolam dapat 

menerapkan sistem monitoring berbasis android yang dapat diakses dari jarak 

jauh. Dari uraian tersebut, maka dibuatlah “Sistem Otomatisasi dan Monitoring 

Pada Kolam Ikan Koi Menggunakan Fuzzy Logic Berbasis Android”. Dengan 

adanya alat ini diharapkan perawatan ikan koi dapat lebih terjaga, lebih 

terkendali, dan mengurangi kesalahan faktor manusia dalam perawatan ikan. 

Sehingga ikan dalam kolam lebih terjaga kesehatannya. 
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1.2. Perumusan Masalah 

 Dalam perumusan masalah yang akan dilakukan kali ini terdapat 

beberapa masalah yang harus diselesaikan. Adapun masalah yang harus 

diselesaikan berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat Sistem Otomatisasi dan Monitoring Pada Kolam 

Ikan Koi Menggunakan Fuzzy Logic Berbasis Android? 

2. Bagaimana menguji Sistem Otomatisasi dan Monitoring Pada Kolam Ikan 

Koi Menggunakan Fuzzy Logic Berbasis Android? 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan maka akan diberikan 

batasan – batasan sebagai berikut: 

1. Pembuatan sistem akan dibuat dalam bentuk prototype, menggunakan 

akuarium aklirik, dan menggunakan sistem berbasis android untuk 

melakukan monitoring dan pengontrolan sistem yang telah dibuat. 

2. Metode kendali dalam pengujian yang digunakan adalah metode fuzzy 

logic untuk kendali penggantian air akuarium dan kendali suhu, sedangkan 

kendali pH air menggunakan kendali on/off pompa larutan. 

 

1.4. Tujuan 

 Adapun tujuan dari proposal ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat sistem monitoring dan kendali kekeruhan air kolam. 

2. Membuat sistem monitoring dan kendali suhu air kolam. 

3. Membuat sistem monitoring dan kendali pH air kolam. 

 

1.5. Manfaat 

 Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Memudahkan pembudidayaan atau pemeliharaan ikan koi pada kolam. 

2. Membantu pemeliharaan ikan koi dalam memantau kondisi air kolam 

melalui android. 

 

  


