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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ekosistem akuarium merupakan interaksi yang terjadi antara komponen 

biotik dan abiotic seperti makhluk hidup, tumbuhan, aliran energi dan makanan. 

Interaksi yang terjadi bias mempertahankan keseimbangan ekosistem agar 

komponen tetap sehat. Ekosistem air tawar atau akuarium dapat menyebabkan 

perubahan seperti menurunnya kualitas air, karena adanya sedimen atau endapan 

lumpur, algae, materi organic dan lain-lain yang dapat menyebabkan kekeruhan 

(Kuncoro 2008). Maka dari itu perlu bagi pemilik akuarium untuk mengganti 

kondisi air yang keruh agar kualitas air tetap terjaga. 

Pada umumnya, pergantian air pada akuarium dilakukan dengan cara 

manual sehingga menjadi kurang efektif. Sebelumnya, beberapa orang pernah 

membuat rancangan untuk proses sirkulasi kekeruhan air seperti penyaringan air 

pada tumpukan pasir dan batu alam, atau sirkulasi air yang menggunakan Arduino 

Uno (Ramadhan & Rivai 2018), akan tetapi pemilik akuarium belum bisa 

mendeteksi kualitas air sehat akuarium dan rancangan sistem sirkulasi pergantian 

air belum berjalan secara otomatis. Oleh karena itu peneliti ingin mengembangkan 

rancangan berdasarkan hal tersebut dengan menggunakan sensor Turbidity untuk 

mendapatkan nilai kekeruhan air atau Nephelometric Turbidity Unit (NTU) dan 

sensor Water Level untuk mendapatkan nilai ketinggian air serta menggunakan 

metode Finite State Machine sebagai tolak ukur dari rancangan sistem sirkulasi.  
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Pada perancangan sistem sirkulasi, nilai yang didapatkan oleh kedua sensor 

akan diproses oleh mikrokontroler Lolin NodeMCU kemudian akan diteruskan 

pada Relay yang telah terhubung sehingga sistem sirkulasi air akan berjalan sesuai 

dengan nilai pada kedua sensor. Data yang akan ditampilkan pada Blynk App 

adalah nilai pada kedua sensor yang diteruskan oleh Blynk Cloud dan setelah 

dikirimkan dengan menggunakan sinyal Wi-Fi dari ESP-8266 mikrokontroler 

Lolin NodeMCU dengan menunjukkan diagram waktu real-time, ketinggian air 

dan tingkat kekeruhan (NTU). Ketika air keruh dikeluarkan oleh pump yang telah 

terhubung, kran otomatis (Solenoid Valve) yang akan memasukkan air tidak akan 

terbuka agar kedua Relay tidak bisa mengeluarkan air dan memasukkan air secara 

bersamaan karena makhluk pada akuarium harus beradaptasi dengan air baru yang 

masuk. Dengan demikian, peneliti mengharapkan agar sistem sirkulasi akan 

berjalan secara otomatis dan tampilan pada Blynk App dapat membantu user 

mengetahui ketinggian dan tingkat kekeruhan air pada akuarium. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas 

adalah: 

1) Bagaimana cara mendeteksi kekeruhan dan ketinggian air pada 

akuarium? 

2) Bagaimana cara mengganti air akuarium secara otomatis? 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, diperlukan beberapa batasan yang digunakan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan penelitian untuk memberikan arah yang jelas dalam 

pengembangannya. Batasan-batasan   yang   terdapat   dalam   penelitian   adalah: 

1) Aplikasi hanya dapat menampilkan data berupa hasil pengukuran 

Tinggi air dari sensor Water Level dan tingkat kekeruhan dari sensor 

Turbidity. 

2) Rancangan sistem sirkulasi air menggunakan akuarium berukuran 

panjang 60 cm, lebar 30 cm, tinggi 35 cm, 2 buah water pump SP-

1200A, sensor Turbidity, sensor Water Level, kran air otomatis 

(Solenoid Valve) dan Mikrokontroler Lolin NodeMCU. 

3) Lingkup area yang diukur adalah pada akuarium terbuka yang 

berukuran panjang 60 cm, lebar 30 cm, tinggi 35 cm yang diletakkan 

di kamar tidur. 

4) Parameter yang diukur adalah ketinggian air dan tingkat kekeruhan 

atau NTU (Nephelometric Turbidity Unit) yang merupakan satuan 

standar untuk mengukur kekeruhan pada air pada sensor Turbidity. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Merancang dan membangun sistem sirkulasi air akuarium 

menggunakan mikrokontroler Lolin NodeMCU, sensor kekeruhan dan 

sensor Water Level, berdasarkan pedeteksian kekeruhan dan ketinggian 

air. 
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2) Merancang tampilan data dari Blynk App untuk mengetahui tinggi dan 

tingkat kekeruhan air akuarium secara real-time. 

 

1.5 Metodologi 

Untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, metode-metode yang 

digunakan adalah: 

1) Perancangan alat dan sistem 

Peneliti melakukan perancangan alat dan sistem untuk dapat 

mengetahui kondisi sirkulasi air pada akuarium dengan mengukur 

tinggi juga menguji proses pergantian air dengan sensor dan pompa 

air. Untuk mendapatkan informasi mengenai cara perancangan alat 

dan sistem, peneliti mengumpulkan informasi berdasarkan studi 

pustaka baik berupa buku, jurnal ilmiah, dan referensi lainnya yang 

relevan dengan alat dan sistem. 

2) Implementasi 

Ketika alat dan sistem telah dirancang, kemudian dilakukan 

implementasi pada alat rancangan sesuai dengan studi pustaka pada 

metode yang digunakan. Uji coba pada sistem berdasarkan pada 

kemampuan sistem untuk berjalan sebagaimana mestinya dan untuk 

mengukur akurasi data yang diperoleh. Uji coba proses sistem 

sirkulasi adalah dengan mendapatkan data dari sensor Turbidity dan 

sensor Water Level. Sistem sikulasi akan bekerja jika data yang 

diperoleh sesuai dengan pengaturan nilai dan perintah yang telah 

dibuat pada mikrokontroler Lolin NodeMCU. Ketika nilai NTU 



 

5 

 

melewati batasan, air akan diserap oleh pompa filter yang digunakan 

untuk mengeluarkan air keruh, dan kran air otomatis akan terbuka 

sehingga mengalirkan air bersih ke dalam akuarium sampai tinggi air 

sesuai dengan batas yang ditentukan pada sensor Water Level. Sistem 

akan berhenti jika kedua sensor tidak mendeteksi adanya kekeruhan 

dan kekurangan air pada akuarium.  

3) Validasi data 

Melalui observasi, akan ditarik kesimpulan apakah alat dan sistem 

yang telah dibuat dapat beroperasi dengan baik dan mendapatkan data 

yang akurat. 

4) Pengolahan dan analisa data 

Data yang didapat dari hasil pengamatan, dianalisa dan diolah 

sehingga menjadi informasi (output) yang akan ditampilkan pada 

aplikasi. 

5) Evaluasi 

Evaluasi sistem dari segi rancangan sirkulasi air pada akuarium, 

pengumpulan data dan analisa secara menyeluruh. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penelitian 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

penelitian yang berjudul “SISTEM SIRKULASI AIR 



 

6 

 

AKUARIUM MENGGUNAKAN LOLIN NODEMCU”. 

Kemudian dalam bab ini juga dibahas penentuan rumusan dan 

batasan masalah serta penjelasan tujuan penelitian dan metodologi 

yang digunakan pada penelitian ini. Pada akhir bab ini dijelaskan 

mengenai sistematika penelitian yang digunakan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam merancang dan mengembangkan tugas akhir meliputi 

metode Finite State Machine, sistem kontrol, kualitas air, piranti 

keras dan piranti lunak, serta pengolahan dan pengiriman data. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ketiga ini menjelaskan mengenai gambaran perancangan 

pembuatan program dan cara kerja dari sistem. Perancangan 

pembuatan program akan membahas proses dan tahapan 

pembuatan program atau pengolahan data. Cara kerja program akan 

menjelaskan bagaimana rancangan dan aplikasi bisa mendapatkan 

data dari sensor dan proses pengolahan data pada sistem. Terdapat 

juga rancangan alat yang akan digunakan untuk mendapatkan data. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi aplikasi yang 

dirancang dan cara kerja dari rancangan sistem sirkulasi air pada 

akuarium. Hasil dari pengujian sistem juga dijelaskan pada bab 
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ini. Dalam pengujian program akan memaparkan analisis yang 

dilakukan berdasarkan hasil pengujian yang akan digunakan untuk 

menarik kesimpulan dan saran.  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab lima ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan 

yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan serta saran 

untuk pengembangan lebih lanjut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	1 BAB I  PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang

	1 BAB I  PENDAHULUAN
	1.2 Rumusan Masalah

	1 BAB I  PENDAHULUAN
	1.3 Batasan Masalah
	1.4 Tujuan Penelitian

	1 BAB I  PENDAHULUAN
	1.5 Metodologi

	1 BAB I  PENDAHULUAN
	1.6 Sistematika Penulisan


