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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini mendorong manusia untuk terus berpikir 

kreatif, tidak hanya menggali penemuan baru, Teknologi tersebut dapat 

digunakan untuk merancang alat-alat yang canggih, otomatis, serta memiliki 

ketelitian yang tinggi. Alat-alat otomatis berfungsi untuk memberikan 

kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Perancangan alat-alat otomatis yang 

dirancang akan membuat pekerjaan lebih praktis dan efesien. 

Ikan hias mas koki merupakan salah satu dari banyaknya ikan hias yang 

mempunyai bentuk dan warna yang sangat unik. Selain memiliki keunikan 

tersendiri, ikan mas koki juga merupakan salah satu jenis ikan hias yang banyak 

diminati dikalangan pecinta ikan hias. Karena kemudahannya dalam 

pemeliharaan serta perawatannya yang membuat kebanyakan orang ingin 

memelihara ikan. Ikan yang dipelihara harus diperhatikan waktu pemberian 

pakannya sehingga ikan tersebut membutuhkan jadwal pemberian pakan yang 

teratur dan terus menerus. Tantangan timbul ketika ikan hias peliharaan harus 

ditinggal karena kesibukan dan tidak ada waktu untuk memberi pakan ikan 

tersebut. Tidak hanya itu, penumpukan sisa pakan dan kotoran ikan yang tak 

dibersihkan langsung akan membuat air akuarium menjadi keruh dan kotor. 

lampu hias merupakan salah satu cara untuk mempercantik dan memperindah 

akuarium, namun penggunaan lampu yang terus menerus akan menggangu 

keseimbangan ekosistem ikan hias koki dalam air.  

Dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu alat yang dapat memberi 

makan ikan, pembersih kotoran, dan penyalaan lampu akuarium secara otomatis, 

yang mampu melakukan pemberian pakan, pembersih kotoran ikan, dan 

penyalaan lampu secara otomatis pada waktu waktu tertentu yaitu dengan 

mengatur waktu sesuai jadwal atau yang kita inginkan. Berdasarkan uraian diatas 

Penulis merancang dan melakukan penelitian dan membuat alat yaitu : 

“Perencanaan dan Pembuatan Smart System pada Aquarium Ikan Hias 

Koki Berbasis Arduino UNO” 

  



 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut, di dapat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara menciptakan alat Smart System pada Aquarium Ikan hias 

Koki Berbasis Arduino. 

2. Bagaimana sistem tersebut dapat bekerja. 

3. Bagaimana cara membuat program pada Arduino uno untuk pengoperasian 

smart sistem tersebut. 

1.3 Tujuan Penulisan 

Membuat sebuah alat Smart Sistem pada Aquarium ikan hias koki berbasis 

Arduino. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun Batasan masalah tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

 

a. Alat ini di pasang pada aquarium dengan ukuran 50x30x25cm berbentuk 

balok persegi panjang. 

b. Untuk mendeteksi pakan ikan di dalam wadah menggunakan sensor 

ultrasonic dan apabila pakan ikan pada kondisi habis buzzer akan berbunyi 

sebagai informasi. 

c. Pakan ikan akan keluar secara otomatis menggunakan motor servo untuk 

membuka / menutup ketika keadaan wadah pakan ikan terdeteksi dalam 

keadaan habis 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini di perlukan suatu metode untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu penulis merencanakan suatu 

tahapan sebagai berikut : 

1. Tahapan studi literature 

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara pengumpulan literatur, buku, artikel 

dan jurnal yang berkaitan dengan bidang ilmu untuk dapat mendukung 

penyusunan pembuatan alat ini. 

2. Tahapan Perancangan 

Pada tahapan ini melaksanakan serangkaian proses untuk membuat alat smart 

system pada aquarium 

3. Tahapan Pengujian Alat 

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengamati pengaruh hardware dan 

software pada cara pemberian waktu dan pembacaan sensor dengan trial and 

error program yang didownload ke Arduino UNO agar didapat suatu 

rancangan yang sesuai dengan apa yang diinginkan 



 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini tersusun dalam lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan dari 

tugas akhir. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan di uraikan tentang teori dan alat penunjang yang berkaiatan 

dengan pembuatan tugas akhir ini. 

 

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Hal yang dijelaskan pada bab ini adalah tentang perancangan dan pembuatan 

alat dimulai dengan perancangan system blok diagram, perancangan perangkat 

keras dan perancangan perangkat lunak. 

 

BAB IV PENGUJIAN ALAT 

Dalam bab ini dijelaskan data hasil pembacaan sensor level pakan dan 

kekeruhan air. Pengujian akan dilakukan bertahap sesuai alur kerja dari perangkat 

lunak, kemudian dilanjutkan dengan terpadu secara keseluruhan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memberikan kesimpulan hasil tugas akhir yang telah dibuat. Serta diberikan 

beberapa saran dan atau pengembangan selanjutnya. 


