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2.1 Modul Real Time Clock 

Module RTC DS3231 adalah salah satu jenis module yang dimana berfungsi 

sebagai RTC (Real Time Clock) atau pewaktuan digital serta penambahan fitur 

pengukur suhu yang dikemas kedalam 1 module. 

 

Gambar 2. 1 RTC DS3231 

Keterangan :  

Vcc = 5V , Gnd = Ground , Sda = serial data pin  (12c) , Scl = serial clock pin (12c) 

 

2.2 Motor Servo Sg90 

Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar (motor) yang 

dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup (servo), sehingga dapat 

di set-up atau di atur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros 

output motor. motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, 

serangkaian gear, rangkaian kontrol dan potensiometer. Serangkaian gear yang 

melekat pada poros motor DC akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan 

torsi motor servo, sedangkan potensiometer dengan perubahan resistansinya saat 

motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo. 

  



Gambar 2. 2 Motor Servo Sg90 

2.2.1 Karakteristik Motor Servo 

Motor Servo pada alat ini adalah motor servo jenis Tower Pro Micro Servo 

SG90. Motor servo jenis ini akan bekerja secara baik jika pada bagian pin kontrolnya 

diberikan sinyal PWM dengan frekuensi 50Hz dengan periode sebesar 20 ms. 

Pemberian besar pulsa dari mikrokontroler menentukan besar sudut yang harus 

dilakukan oleh motor servo. Pengaturan sudut motor servo diperlukan untuk 

mengetahui gerakan dari motor servo dan pulsa yang harus diberikan ke motor servo 

dalam pergerakan ke kiri atau ke kanan. Dari pulsa yang diberikan, kita dapat melihat 

gerakan motor servo. Di mana pada saat sinyal dengan frekuensi 50Hz tersebut 

dicapai pada kondisi Ton duty cycle 1.5 ms, maka rotor dari motor akan berhenti tepat 

di tengah-tengah (sudut 90° / netral). Untuk lebih jelasnya karakteristik motor servo 

dapat dijelaskan oleh tabel 2.1 dibawah ini. 

Tabel  2. 1 Karakteristik motor servo tipe Tower Pro Micro Servo SG90 

Motor servo Micro Servo Sg90  

Dimensi 22.6 X 21.8 X 11.4 mm 

Berat (Hanya Motor) 9 gram 

Kecepatan 0.12 S/ 60 Degree 

Pulse Width 500 – 2400 μs 

PWM Period 20 ms (50Hz) 

Tegangan Kerja 4,8 V – 6 V 



Arus Kurang Dari 500 mA 

Temperatur Range -30 Sampai 60˚ C 

Panjang Kabel 150 mm 

Stall Torque 1.98 Kg/Cm 

Gear Type Plastic 

Limit angle 180˚ (±10˚) 

Neutral position 1500 μs 

 

2.2.2 Prinsip Kerja Motor Servo 

Motor servo dikendalikan dengan memberikan sinyal modulasi lebar pulse 

(Pulse Wide Modulation / PWM) melalui kabel kontrol. Lebar pulsa sinyal kontrol 

yang diberikan akan menentukan posisi sudut putaran dari poros motor servo. Sebagai 

contoh, lebar pulsa dengan waktu 1,5 ms (mili detik) akan memutar poros motor servo 

ke posisi sudut 90⁰. Bila pulsa lebih pendek dari 1,5 ms maka akan berputar ke arah 

posisi 0⁰ atau ke kiri (berlawanan dengan arah jarum jam), sedangkan bila pulsa yang 

diberikan lebih lama dari 1,5 ms maka poros motor servo akan berputar ke arah posisi 

180⁰ atau ke kanan (searah jarum jam). Pulse wide modulation servo ditunjukkan 

dalam gambar 2.3 

 

Gambar 2. 3 Pulse Wide Modulation servo 

Ketika lebar pulsa kendali telah diberikan, maka poros motor servo akan 

bergerak atau berputar ke posisi yang telah diperintahkan, dan berhenti pada posisi 

tersebut dan akan tetap bertahan pada posisi tersebut. Jika ada kekuatan eksternal 

yang mencoba memutar atau mengubah posisi tersebut, maka motor servo akan 



mencoba menahan atau melawan dengan besarnya kekuatan torsi yang dimilikinya 

(rating torsi servo). Namun motor servo tidak akan mempertahankan posisinya untuk 

selamanya, sinyal lebar pulsa kendali harus diulang setiap 20 ms (mili detik) untuk 

menginstruksikan agar posisi poros motor servo tetap bertahan pada posisinya. 

2.3 Arduino UNO 

Arduino Uno adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega328 yang 

memiliki 14 pin digital input/output (di mana 6 pin dapat digunakan sebagai output 

PWM), 6 input analog, clock speed 16 MHz, koneksi USB, jack listrik header ICSP, 

dan tombol reset. Papan ini menggunakan daya yang terhubung ke computer dengan 

kabel USB atau daya eksternal dengan adaptor AD-DC atau baterai. Arduino Uno 

ditunjukkan dalam Gambar 2.4 

 

Gambar 2. 4 Arduino Uno 

    Deskripsi Arduino Uno ditunjukkan dalam Tabel 2.1 

Tabel  2. 2 Deskripsi Arduino Uno 

Mikrokontroller ATmega 328 

Tegangan Operasi 5 V 

Tegangan Input (disarankan) 7-12 V 

Batas Tegangan Input 6-20 V 

Pin Digital I/O 14 pin digital ( 6 diantaranya 

menyediakan keluaran PWM ) 

Pin Analog Input 6 pin 



Arus DC tiap pin I/O 40mA 

Arus DC untuk pin 3,3 V 50mA 

Memori Flash 32 KB (ATmega 328) sekitar 0,5 KB 

digunakan oleh bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega 328) 

EPROM 1 KB (ATmega 328) 

Clock Speed 16 MHz 

 

2.3.1 Catu Daya 

 Arduino uno dapat diberi daya melalui koneksi USB (Universal Serial Bus) 

atau melalui power supply eksternal. Jika arduino uno dihubungkan ke kedua sumber 

daya tersebut secara bersamaan maka arduino uno akan memilih salah satu sumber 

daya secara otomatis untuk digunakan. Power supply eksternal (yang bukan melalui 

USB) dapat berasal dari adaptor AC ke DC atau baterai. Adaptor dapat dihubungkan 

ke soket power pada arduino uno. Jika menggunakan baterai, ujung kabel yang 

dibubungkan ke baterai dimasukkan kedalam pin GND dan Vin yang berada pada 

konektor power. 

 Arduino uno dapat beroperasi pada tegangan 6 sampai 20 volt. Jika arduino 

uno diberi tegangan di bawah 7 volt, maka pin 5V pada board arduino akan 

menyediakan tegangan di bawah 5 volt dan mengakibatkan arduino uno 7 mungkin 

bekerja tidak stabil. Jika diberikan tegangan melebihi 12 volt, penstabil tegangan 

kemungkinan akan menjadi terlalu panas dan merusak arduino uno. Tegangan 

rekomendasi yang diberikan ke arduino uno berkisar antara 7-12 volt. Pin-pin catu 

daya adalah sebagai berikut: 

 

a. Vin 

adalah pin untuk mengalirkan sumber tegangan ke arduino uno ketika 

menggunakan sumber daya eksternal (selain dari koneksi USB atau sumber daya 

yang teregulasi lainnya). Sumber tegangan juga dapat disediakan melalui pin ini 

jika sumber daya yang digunakan untuk arduino uno dialirkan melalui soket 

power. 

b. 5V 



adalah pin yang menyediakan tegangan teregulasi sebesar 5 volt berasal dari 

regulator tegangan pada arduino uno.  

a. 3,3V 

adalah pin yang meyediakan tegangan teregulasi sebesar 3,3 volt berasal dari 

regulator tegangan pada arduino uno. 

b. GND 

adalah pin ground. (Syahwil, 2013 :65) 

2.3.2 Konfigurasi pin ATmega328 

 Konfigurasi pin mikrokontroler Atmega328 dengan kemasan 23 pin 

input/output dapat dilihat pada Gambar 2.5 Dari gambar tersebut dapat terlihat 

ATmega328 memiliki 8 pin untuk masing-masing Port B, Port C, dan Port D. 

 

Gambar 2. 5 Konfigurasi pin ATmega328 

Masing-masing  pin ATmega32 memiliki kegunaan sebagai berikut 

1. VCC (Power Supply) 

Pada kaki ini berfungsi sebagai tempat sumber tegangan yang sebesar +5 Volt. Untuk 

besar tegangannya harus diusahakan sebesar kurang lebih dari 5V (4,5 V) agar 

mikrokontroller dapat bekerja. 

2. GND (Ground) 

Pada kaki ini berfungsi sebagai pentanahan (ground). 

 

3. Port B 

Port B merupakan jalur data 8 bit yang dapat difungsikan sebagai input/output. 

Selain itu PORTB juga dapat memiliki fungsi alternatif seperti di bawah ini. 

a. ICP1 (PB0), berfungsi sebagai Timer Counter 1 input capture pin. 

b. OC1A (PB1), OC1B (PB2) dan OC2 (PB3) dapat difungsikan sebagai 

keluaran PWM (Pulse Width Modulation). 



c. MOSI (PB3), MISO (PB4), SCK (PB5), SS (PB2) merupakan jalur 

komunikasi SPI. 

d. Selain itu pin ini juga berfungsi sebagai jalur pemograman serial (ISP). 

e. TOSC1 (PB6) dan TOSC2 (PB7) dapat difungsikan sebagai sumber clock 

external untuk timer. 

f. XTAL1 (PB6) dan XTAL2 (PB7) merupakan sumber clock utama 

mikrokontroler. 

 

4. Port C 

Port C merupakan jalur data 7 bit yang dapat difungsikan sebagai input/output 

digital. Fungsi alternatif PORTC antara lain sebagai berikut. 

a. ADC6 channel (PC0,PC1,PC2,PC3,PC4,PC5) dengan resolusi sebesar 10 bit. 

ADC dapat kita gunakan untuk mengubah input yang berupa tegangan analog 

menjadi data digital  

b. I2C (SDA dan SDL) merupakan salah satu fitur yang terdapat pada PORTC. 

I2C digunakan untuk komunikasi dengan sensor atau device lain yang 

memiliki komunikasi data tipe I2C seperti sensor kompas, accelerometer 

nunchuck. 

 

5. Port D 

Port D merupakan jalur data 8 bit yang masing-masing pin-nya juga dapat 

difungsikan sebagai input/output. Sama seperti Port B dan Port C, Port D juga 

memiliki fungsi alternatif dibawah ini. 

a. USART (TXD dan RXD) merupakan jalur data komunikasi serial dengan 

level sinyal TTL. Pin TXD berfungsi untuk mengirimkan data serial, 

sedangkan RXD kebalikannya yaitu sebagai pin yang berfungsi untuk 

menerima data serial. 

b. Interrupt (INT0 dan INT1) merupakan pin dengan fungsi khusus sebagai 

interupsi hardware. Interupsi biasanya digunakan sebagai selaan dari program, 

misalkan pada saat program berjalan kemudian terjadi interupsi 

hardware/software maka program utama akan berhenti dan akan menjalankan 

program interupsi. 

c. XCK dapat difungsikan sebagai sumber clock external untuk USART, namun 

kita juga dapat memanfaatkan clock dari CPU, sehingga tidak perlu 

membutuhkan external clock. 

d. T0 dan T1 berfungsi sebagai masukan counter external untuk timer 1 dan 

timer 0. 

e. AIN0 dan AIN1 keduanya merupakan masukan input untuk analog 

comparator. 

 



2.4 HC-SR04 Ultrasonic Range Finder 

HCSR-04 merupakan sensor ultrasonik yang dapat digunakan untuk 

mengukur jarak antara objek dan sensor. Ultrasonik adalah sensor yang bekerja 

dengan mengirimkan gelombang tertentu dan kemudian menghitung waktu ketika 

diterima kembali oleh sensor (Prawiroredjo K & Asteria N, 2008). Konfigurasi pin 

serta tampilan HCSR-04 dapat dilihat pada gambar 2.6 serta spesifikasi HCSR-04 

dapat dilihat pada table 2.3 

 

Gambar 2. 6 Konfigurasi Pin Serta Tampilan Sensor Ultrasonic HC-SR04 

Tabel  2. 3 Spesifikasi HC-SR04 

No. Parameter Keterangan 

1 Tegangan Input DC 5 V 

2 Arus 15mA 

3 Frekuensi 40Hz 

4 Jarak Maksimal 4 m 

5 Jarak Minimal 2 cm 

6 Akurasi 0,3 cm 

7 Sinyal Trigger Input 10µS TTL pulse 

8 Sinyal Echo Output 
Input sinyal TTL dalam 

proporsi tingkat dan rentangnya 

9 Dimensi 45x20x15mm 

 

HC-SR04 mempunyai 2 komponen utama sebagai penyusunnya antara lain, 

ultrasonic transmitter dan ultrasonic receiver. Fungsi dari ultrasonic transmitter untuk 

memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 KHz terhadap objek 

sedangkan ultrasonic receiver untuk menangkap hasil pantulan gelombang ultrasonik 

yang telah mengenai suatu objek. 

Waktu tempuh gelombang ultrasonik dari pemancar hingga menuju ke penerima 

sebanding dengan 2 kali jarak antara sensor dan bidang pantul seperti yang terlihat 

pada gambar 2.7 



 

Gambar 2. 7 Prinsip Kerja HC-SR04 

Prinsip kerja pengukuran jarak menggunakan HC-SR04 adalah, ketika pulsa 

trigger diberikan pada sensor, selanjutnya transmitter akan memancarkan gelombang 

ultrasonik. Pada saat yang bersamaan sensor akan mulai menghasilkan output TTL 

transisi naik menandakan sensor mulai menghitung waktu pengukuran, setelah 

receiver menerima pantulan yang dihasilkan oleh suatu objek maka pengukuran 

waktu akan dihentikan dengan menghasilkan output TTL transisi turun. 

Pemilihan HC-SR04 sebagai sensor jarak yang digunakan pada penelitian ini 

karena memiliki fitur sebagai berikut: kinerja yang stabil, pengukuran jarak yang 

akurat dengan ketelitian 0,3 cm, pengukuran maksimum dapat mencapai 4 m dengan 

jarak minimum 2 cm, ukuran yang ringkas dan dapat beroperasi pada level tegangan 

TTL. Prinsip pengoperasian sensor ultrasonik HCSR-04 adalah sebagai berikut; awali 

dengan memberikan pulsa low (0) ketika mulai dioperasikan, kemudian berikan pulsa 

high (1) pada trigger selama 10µs sehingga modul mulai memancarkan 8 gelombang 

kotak dengan frekuensi 40 KHz, tunggu hingga transisi naik terjadi pada output dan 

mulai perhitungan waktu hingga transisi turun terjadi, timing diagram pengoperasian 

sensor ultrasonic HCSR-04 diperlihatkan pada gambar 2.8 

 

Gambar 2. 8 Timing Diagram Pengoprasian Sensor Ultrasonic HC-SR04 



2.5 (Light Dependent Resistor) 

Light Dependent Resistor (LDR) adalah jenis Resistor yang nilai hambatan 

atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Nilai 

Hambatan LDR akan menurun pada saat cahaya terang dan nilai Hambatannya akan 

menjadi tinggi jika dalam kondisi gelap. Dengan kata lain, fungsi LDR (Light 

Dependent Resistor) adalah untuk menghantarkan arus listrik jika menerima sejumlah 

intensitas cahaya (Kondisi Terang) dan menghambat arus listrik dalam kondisi gelap. 

Light Dependent Resistor (LDR) ditunjukkan dalam Gambar 2.9 

 

Gambar 2. 9 Light Dependent Resistor (LDR) 

2.5.1 Prinsip Kerja LDR 

Pada saat gelap atau cahaya redup, bahan dari cakram tersebut menghasilkan 

elektron bebas dengan jumlah yang relative kecil.Sehingga hanya ada sedikit elektron 

untuk mengangkut muatan elektrit.Artinya pada saat cahaya redup, LDR menjadi 

konduktor yang buruk, atau bisa disebut juga LDR memiliki resistansi yang besar 

pada saat gelap atau cahaya redup. Pada saat cahaya terang, ada lebih banyak elektron 

yang lepas dari atom bahan semikonduktor tersebut. Sehingga akan lebih banyak 

elektron untuk mengangkut muatan elektrit. Artinya pada saat cahaya terang, LDR 

menjadi konduktor yang baik, atau bisa disebut juga LDR memiliki resistansi kecil 

pada saat cahaya terang. 

2.6 Modul Relay 

Relay berfungsi sebagai saklar penutup/ pembuka. Prinsip kerja relay adalah 

elektromagnetik untuk merubah kondisi saklar yang dapat menghantarkan arus listrik 

dengan tegangan yang sudah ditetapkan. Bentuk modul relay Arduino dapat dilihat 

pada gambar 2.10 



 

Gambar 2. 10 Bentuk Modul Relay 

Ada dua macam jenis relay yaitu : 

1. Normally Close (NC) dengan kondisi awal saklar selalu berada pada posisi 

tertutup (close). 

2. Normally Open (NO) dengan kondisi awal skalar selalu berada pada posisi 

terbuka (open). 

Modul relay digunakan sebagai pengaturan pada keluarannya motor DC dan fan. 

Relay digunakan karena dapat dilewati arus dan tegangan yang tinggi. Relay dapat 

diaktifkan dengan menggunakan tegangan yang cukup kecil sesuai dengan spesifikasi 

relay tersebut. Relay dapat akan aktif dengan menggunakan rangkaian transistor 

sebagai saklar dan dihubungkan dengan koil pada relay. Pada modul relay terdapat 

satu pin untuk mengaktifkan kontak relay. Satu pin VCC dan GND yang berfungsi 

untuk sumber tegangan pada koil relay. Satu pin common yang telah terhubung pada 

pin Normally Close dan sebuah pin Normally Open. Jika relay dalam keadaan aktif 

maka common akan terhubung dengan pin Normally Open. 

2.7 Buzzer 

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk 

mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer 

hampir sama dengan loud speaker, jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang 

terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga 

menjadi elektromagnet, kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung 

dari arah arus dan polaritas magnetnya, karena kumparan dipasang pada diafragma 

maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik 

sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer biasa 

digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan 

pada sebuah alat (alarm). Frekuensi suara yang di keluarkan oleh buzzer yaitu antara 

1-5 KHz. Buzzer ditunjukkan dalam Gambar 2.11 



 

Gambar 2. 11 Buzzer 

2.8 LCD 2x16 

Display elektronik adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi 

sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf ataupun grafik. LCD (Liquid Cristal 

Display) adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi 

CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan 

cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front-lit atau mentransmisikan cahaya dari 

back-lit. LCD (Liquid Cristal Display) berfungsi sebagai penampil data baik dalam 

bentuk karakter, huruf, angka ataupun grafik. Register control yang terdapat dalam 

suatu LCD diantaranya adalah. 

a. Register perintah yaitu register yang berisi perintah-perintah dari 

mikrokontroler ke panel LCD (Liquid Cristal Display) pada saat proses 

penulisan data atau tempat status dari panel LCD (Liquid Cristal Display) 

dapat dibaca pada saat pembacaan data. 

b. Register data yaitu register untuk menuliskan atau membaca data dari atau 

keDDRAM. Penulisan data pada register akan menempatkan data tersebut 

keDDRAM sesuai dengan alamat yang telah diatur sebelumnya. 

2.8.1 Bentuk Fisik dan konfigurasi LCD 

 

http://elektronika-dasar.web.id/komponen-elektronika/


Gambar 2. 12 Bentuk fisik dan konfigurasi LCD 2 x 16 

Pin, kaki atau jalur input dan kontrol dalam suatu LCD (Liquid Cristal Display) 

diantaranya adalah : 

Tabel  2. 4 Konfigurasi LCD 2x16 

Pin Nama  Keterangan 

1 VCC +5V 

2 GND 0V 

3 VEE Tegangan Kontras LCD 

4 RS Register Select 

5 R/W 1 = Read, 0 = Write 

6 E Enable Clock LCD 

7 D0 Data Bus 0 

8 D1 Data Bus 1 

9 D2 Data Bus 2 

10 D3 Data Bus 3 

11 D4 Data Bus 4 

12 D5 Data Bus 5 

13 D6 Data Bus 6 

14 D7 Data Bus 7 

15 Anoda Tegangan Positif Backlight 

16 Katoda Tegangan Negatif Backlight 

 

2.9 Pompa Air DC 12V 

Pompa air adalah sebuah alat atau mesin yang digunakan untuk memompa 

air dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pompa sangatlah penting karena itulah 



sumber kehidupan bagi biota dalam akuarium. Di pasaran banyak tersedia pompa air 

tawar, air laut ataupun keduanya. Penting untuk memilih pompa air yang dapat di 

gunakan untuk air pada akuarium. Adapun ukuran atau kekuatan pompa air 

bervariasi, yang masing-masing infonya dapat kita lihat pada bagian pompa, kotak, 

dll biasanya yang penting untuk membandingkan pompa yang dibutuhkan adalah 

kebutuhan listriknya, terkadang ada pompa yang besar wattnya akan tetapi 

kapasitasnya kecil, sebaliknya ada yang hemat dan efektif, max head adalah 

ketinggian yang mampu pompa itu memompa akan tetapi biasanya tulisan tersebut 

belum tentu sepenuhnya pompa tersebut dapat mengangkat dengan ketinggian 

tersebut, kapasitas pompa pun patut untuk di lihat karena biasanya kita akan 

menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi akuarium kita. 

 

Gambar 2. 13 Pompa Air DC 12V 

2.10 Filter 

Filter air mempunyai fungsi untuk menyaring air akuarium melalui proses 

filtrasi dengan beberapa media yang mempunyai tujuan penggunaan masing-masing, 

untuk menghasilkan air yang selalu bersih bagi akuarium. 

2.10.1 Jenis-Jenis Filter Akuarium 

a. Filter Mekanis/Fisik 

filter ini bekerjanya secara mekanis sehingga fungsinya hanya menyaring kotoran, 

sisa pakan, debu, dan koloid yang berada di dalam air budidaya. Material filter 

mekanis adalah spons, ijuk, atau serat kapas. Filter mekanis pada umumnya dapat 

dikonstruksikan, baik sebagai filter internal maupun filter eksternal. Dalam 

penggunaannya, filter ini perlu dicuci setiap periode waktu tertentu, misalnya dua 

hari atau seminggu sekali. Filter mekanis dapat digunakan sebagai prafilter, yaitu 

filter awal sebelum air masuk ke proses filter biologi atau kimia. Hal ini 

disebabkan partikel besar seperti debu dan koloid tidak dapat atau sulit terproses, 

baik secara kimia maupun biologi. Terdapat filter mekanis jenis tertentu apabila 

sudah lama pemakainnya akan dapat berfungsi sebagai filter biologi. 



 

b. Filter Kimia 

Bentuk filter jenis ini berupa absorben atau bahan kimia penyerap maupun 

pengikat sisa metabolit beracun yang ada dalam air. Filter kimia digunakan pada 

kondisi tertentu dengan reaksi cepat atau memineralisasi substansi organik dengan 

cepat. Berbeda dengan filter biologi yang dapat bertahan lama, daya kerja dan 

batas aktif filter ini sangat tergantung pada material yang digunakan dan kapasitas 

daya serapnya. Ada beberapa bahan yang berfungsi sebagai filter kimia, di 

antaranya ialah arang aktif, ozon, dan sinar ultraviolet, resin, zeolit, serta peat. 

 

c. Filter Biologi 

Berfungsi sebagai pengurai senyawa nitrogen yang beracun menjadi senyawa 

tidak beracun melalui proses nitrifikasi dan nitratasi. Proses ini dilakukan oleh 

bakteri perombak. Material filter dapat berupa kerikil kecil, pasir kasar, serat 

gelas, atau spons. Nitrifikasi merupakan proses oksidasi amoniak (beracun) 

menjadi nitrit (kurang beracun) oleh bakteri nitrosomonas. Sementara nitratasi 

merupakan proses lanjutan oksidasi nitrit menjadi nitrat oleh bakteri nitrobakter. 

Pada keadaan khusus, dapat terjadi reaksi atau proses denitrifikasi oleh bakteri 

Pseudomonas denifrificans. Denitrifikasi adalah proses terurainya nitrat (NO3 ) 

menjadi gas nitrogen (N2 ) dan gas oksigen (O2 ) yang keduanya dapat menguap. 

Proses ini pun tentunya akan berpengaruh pada naik turunnya pH. Saat 

berlangsung proses nitrifikasi akan terjadi penurunan pH, sedangkan saat 

berlangsung proses denitrifikasi akan terjadi kenaikan pH. Secara fisik, semua 

filter biologi harus berupa bahan yang dapat memperluas permukaan atau 

membuat area permukaan menjadi besar seperti poripori sehingga koloni bakteri 

perombak (nitrosomonas dan nitrobakter) dapat tumbuh dan berkembang. Bakteri 

perombak terdapat atau ada di sembarang tempat dan akan tumbuh baik kalau 

tempat dan lingkungannya memenuhi syarat. Di akuarium atau bak, bakteri 

tersebut akan tumbuh di dinding atau di sudut-sudut wadah. Agar dapat hidup, 

bakteri membutuhkan aliran nutrien yang konstan sebagai pakan dan suplai 

oksigen yang cukup. Oleh karena itu, bakteri ini akan hidup sangat baik pada air 

mengalir dengan kondisi aerob karena terdapat banyak oksigen. 

 

2.11 Pencahayaan Akuarium 

Pencahayaan akuarium selain bertujuan untuk membuat dekorasi rumah ikan 

hias agar dapat terlihat dengan jelas juga sebagai sumber energi bagi penghuni 

akuarium. Keadaan di alam atau lingkungan laut, secara gradasi sinar berkurang 

dengan semakin dalam massa air. Hal inilah yang akan ditransfer ke dalam aquarium 

air. Pada daerah tropis, sinar mempunyai intensitas 5.500 Kelvin, dan ini biasanya 

diwakili oleh sinar putih. Derajat Kalvin yang rendah diwakili oleh sinar merah, 

sedangkan sinar biru mempunyai derajat Kalvin yang tinggi. Pada dasarnya sebuah 



akuarium memerlukan lampu day light,yaitu jenis lampu yang dibuat untuk meniru 

sinar matahari pada tengah hari. Jenis lampu demikian akan mampu memantulkan 

warna asli sebuah benda seperti apabila mereka dilihat langsung dibawah sinar 

matahari pada tengah hari. Kebutuhan cahaya untuk sebuah akuarium ikan dapat 

diberi sinar selama 8 – 10 jam. 

 

Gambar 2. 14 Lampu Hias 

2.11 daptor Power Supply 

Arus Listrik yang kita gunakan di rumah, kantor dan pabrik pada umumnya 

adalah dibangkitkan, dikirim dan didistribusikan ke tempat masing-masing dalam 

bentuk Arus Bolak-balik atau arus AC (Alternating Current). Hal ini dikarenakan 

pembangkitan dan pendistribusian arus Listrik melalui bentuk arus bolak-balik (AC) 

merupakan cara yang paling ekonomis dibandingkan dalam bentuk arus searah atau 

arus DC (Direct Current). Sebuah DC Power Supply atau Adaptor pada dasarnya 

memiliki 4 bagian utama agar dapat menghasilkan arus DC yang stabil. Keempat 

bagian utama tersebut diantaranya adalah Transformer, Rectifier, Filter dan Voltage 

Regulator. 

a. Transformator 

Tranformator, transformer atau disingkat dengan trafo yang dipakai untuk 

DC power supply adalah jenis step down yang berguna untuk menurunkan 

tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan komponen elektronika yang ada 

pada rangkaian adaptor atau DC power supply. Transformator bekerja atas 

dasar prinsip induksi elektromagnetik yang terdiri dari 2 bagian utama 

brebentuk lilitan yakni lilitan primer dan juga lilitan sekunder. Lilitan 

primer adalah input transformator, sedangkan yang menjadi output adalah 

lilitan sekunder. Meski tegangan sudah diturunkan, output dari 

transformator masih berbentuk arus bolak balik atau arus AC yang harus 

diproses lebih lanjut. 



 

b. Rectifier 

Rectifier atau penyearah gelombang merupakan rangkaian elektronika 

dalam power supply atau catu daya yang berguna untuk mengubah 

gelombang AC menjadi gelombang DC sesudah tegangan diturunkan 

transformator step down. Rangkaian rectifier umumnya terdiri dari 

komponen dioda dan terdapat dua jenis rectifier dalam power supply yakni 

half wave rectifier yang hanya memiliki 1 komponen dioda dan full wave 

rectifier yang memiliki 2 atau 4 komponen dioda. 

 

c. Filter 

Dalam rangkaian DC power supply, filter atau penyaring berguna untuk 

meratakan sinyal arus yang keluar dari rectifier. Filter tersebut biasanya 

terdiri dari komponen kapasitor atau kondensator berjenis elektrolit atau 

ELCO Electrolyte Capacitor. 

 

d. Voltage Regulator 

Untuk menghasilkan tegangan atau arus DC tetap serta stabil, maka 

dibutuhkan voltage regulator yang berguna untuk mengatur tegangan 

sehingga tegangan output tidak akan dipengaruhi dengan arus beban, suhu 

dan juga tegangan input yang berasal dari output filter. Voltage regulator 

biasanya terdiri dari dioda zenert atau IC [integrated circuit]. Pada DC 

power supply yang canggih, umumnya voltage regulator juga dilengkapi 

dengan short circuit protection atau perlindungan atas hubungan singkat, 

current limiting atau pembatas arus ataupun over voltage protection atau 

perlindungan atas kelebihan tegangan. 

 

2.13 Bahasa C 

Tahun 1978, Brian W. Kerninghan & Dennis M. Ritchie dari AT & T Laboratories 

mengembangkan bahasa B menjadi bahasa C. Bahasa B yang diciptakan oleh Ken 

Thompson sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa  BCPL ( Basic 

Combined Programming Language ) yang diciptakan oleh Martin Richard. 

Sejak tahun 1980, bahasa C banyak digunakan pemrogram di Eropa yang 

sebelumnya menggunakan bahasa B dan BCPL. Dalam perkembangannya, bahasa C 

menjadi bahasa paling populer diantara bahasa lainnya, seperti PASCAL, BASIC, 

FORTRAN. 

Tahun 1989, dunia pemrograman C mengalami peristiwa penting dengan 

dikeluarkannya standar bahasa C oleh American National Standards Institute (ANSI). 

Bahasa C yang diciptakan Kerninghan & Ritchie kemudian dikenal dengan nama 

ANSI C. 



Mulai awal tahun 1980, Bjarne Stroustrup dari AT & T Bell Laboratories mulai 

mengembangkan bahasa C. Pada tahun 1985, lahirlah secara resmi bahasa baru hasil 

pengembangan C yang dikenal dengan nama C++. Sebenarnya bahasa C++ 

mengalami dua tahap evolusi. C++ yang pertama, dirilis oleh AT&T Laboratories, 

dinamakan cfront. C++ versi kunoini hanya berupa kompiler yang menterjemahkan 

C++ menjadi bahasa C. 

Pada evolusi selanjutnya, Borland International Inc. mengembangkan kompiler 

C++ menjadi sebuah kompiler yang mampu mengubah C++ langsung menjadi 

bahasa mesin (assembly). Sejak evolusi ini, mulai tahun 1990 C++ menjadi bahasa 

berorientasi obyek yang digunakan oleh sebagian besar pemrogram professional. 

Pengertian Pemrograman Bahasa C 

Bahasa C adalah suatu bahasa pemrograman. Bahasa C termasuk sebagai bahasa 

pemrograman tingkat menengah, maksudnya bahasa C bisa dipelajari dengan lebih 

mudah karena mudah dimengerti tetapi mempunyai kemampuan yang tinggi. Bahasa 

C bisa digunakan untuk merekayasa program untuk segala kebutuhan, baik untuk 

aplikasi bisnis, matematis atau bahkan game. Bahasa Pemrograman C merupakan 

turunan / varian / keluarga dari Bahasa C seperti: C ++, Java Script, PHP, Java, perl 

dan lain sebagainya. Bisa juga dibilang bahasa C adalah induk dari bahasa 

pemrograman saat ini. 

Bagian-bagian dalam pemograman Bahasa C 

a. Fungsi utama 
Merupakan fungsi yang menjadi inti dari program dan merupakan awal dan akhir 

eksekusi. Fungsi ini harus ada dalam setiap program. Tanda kurawal buka 

(merupakan tanda awal fungsi main dan tanda kurawal tutup) merupaka tanda 

berakhirnya fungsi main. 

b. Prepocessor directive/header file 
Preprocessor directive merupakan suatu pernyataan yang akan diikiutsertakan 

dalam program, dimana pernyataan tersebut akan di-compile sebelum proses 

compilasi yang sebenarnya dilakukan. 

c. Deklarasi 
Deklarasi diperlukan bila kita akan menggunakan pengenal (identifier) dalam 

program. Identifier dapat berupa variable, konstanta dan fungsi. 

d. Konstanta 

Konstanta merupakan suatu nilai yang tidak dapat diubah selama proses program 

berlangsung. Konstanta nilainya selalu tetap. 

e. Variable 



Variabel adalah suatu pengenal (identifier) yang digunakan untuk mewakili suatu 

nilai tertentu di dalam proses program. Berbeda dengan konstanta yang nilainya 

selalu tetap, nilai dari suatu variable bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan. 

Aturan umum penulisan Bahasa C : 

a. membedakan penulisan huruf besar dan kecil. 

b. Untuk memberi komentar pada suatu statement (keadaan), dapat 

menggunakan /* di awal dan */ di akhir atau // dalam satu baris. 
c. Awal dan akhir subroutine atau fungsi harus diapit kurung kurawal ({ }) 

d. Setiap statement harus diakhiri tanda titik koma, kecuali statement yang 

diawali oleh tanda kres “#” 
e. Setiap variabel yang digunakan wajib dideklarasikan terlebih dahulu. 

f. Untuk bahasa C setiap melakukan proses input dan output data harus selalu 

menyertakan format datanya. 

2.14 Aplikasi Arduino IDE 

IDE (Integreted Development Environment) Arduino merupakan aplikasi yang 

mencangkup editor (Sebuah windows yang memungkinkan pengguna menulis dan 

meng-edit program dalam bahasa processing), complier (sebuah modul yang 

mengubah kode program menjadi kode biner, bagaimanapun sebuah mikrokontroler 

tidak akan bisa memahami bahasa processing), dan uploader (sebuah modul yang 

memuat kode biner dari komputer ke dalam memori di dalam papan Arduino ) yang 

dapat menggunakan seri modul keluarga Arduino , seperti Arduino Duemilanove, 

Uno, Bluetooth, Mega. Kecuali ada beberapa tipe board produksi Arduino yang 

memakai mikrokontroler diluar seri AVR, seperti mikroprosesor ARM. Editor sketch 

pada IDE Arduino mendukung fungsi penomoran baris, syntax highlighting, yaitu 

pengecekan sintaksis kode sketch (J. Oxer dan H. Blemings, 2009). 

Dalam bahasa pemrograman Arduino ada tiga bagian utama yaitu struktur, 

variabel dan fungsi (Dian Artanto, 2012): 

1. Struktur Program Arduino 

a. Kerangka program 

Kerangka program Arduino sangat sederhana, yaitu terdiri atas dua blok. Blok 

pertama adalah void setup () dan blok kedua adalah void loop (). 

Blok Void Setup () Berisi kode program yang hanya dijalankan sekali sesaat 

setelah Arduino dihidupkan atau di-reset. Merupakan bagian persiapan atau 

instalasi program.  

Blok Void Loop () Berisi kode program yang akan dijalankan terus 

menerus.Merupakan tempat untuk program utama. 

  



b. Sintaks Program 

Baik blok void setup () maupun void loop () maupun blok function harus 

diberi tanda kurung kurawal buka “{“ sebagai tanda awal program di blok itu 

dan kurung kurawal tutup “}” sebagai tanda akhir program. 

 

2. Variable 

Sebuah program secara garis besar dapat didefinisikan sebagai instruksi untuk 

memindahkan angka dengan cara yang cerdas dengan menggunakan sebuah 

variabel. 

 

3. Fungsi 

Pada bagian ini meliputi fungsi input output digital, input/ output analog, 

advanced I/O, fungsi waktu, fungsi matematika serta fungsi komunikasi. Pada 

proses uploader dimana pada proses ini mengubah bahasa pemrograman yang 

nantiya decompile oleh avr-gcc (avr-gcc compiler) yang hasilnya disimpan 

kedalam papan Arduino. avr-gcc compiler merupakan suatu 19 bagian penting 

untuk software bersifat open source. Ketika adanya avr-gcc compiler maka 

membuat bahasa pemrograman dapat dimengerti oleh mikrokontroler. Proses 

terakhir ini sangat penting, karena dengan adanya proses ini maka membuat 

proses pemrograman mikrokontroler menjadi sangat mudah. Pada Gambar 2.15 

merupakan sebuah tampilan software Arduino dengan beberapa menu yang 

ditampilkan untuk memudahkan melakukan pemrograman. Pada table 2.2 

menjelaskan keterangan fungsi tombol pada software Arduino. 

 

Gambar 2. 15 Menu ikon Arduino IDE Versi 1.8.12 

  



Tabel  2. 5 Keterangan Tombol Pada Tampilan Arduino IDE 

No. Tombol  Nama  Fungsi 

1 
 

Verify Menguji apakah ada kesalahan pada program atau sketch. Apabila 

sketch sudah benar, maka sketch tersebut akan dikompilasi. 

Kompilasi adalah proses mengubah kode program ke dalam kode 

mesin 

2 
 

Upload Mengirimkan kode mesin hasil kompilasi ke board Arduino 

3 
 

New  Membuat sketch yang baru 

4 
 

Open  Membuka sketch yang sudah ada 

5 
 

Save  Menyimpan sketch 

6 
 

Serial 

monitor 

Menampilkan data yang dikirim dan diterima melalui komunikasi 

serial 

 


