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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keindahan alam dengan 

flora dan fauna yang beragam, salah satu fauna yang banyak diminati yaitu jenis 

ikan hias. Selain untuk dipelihara juga dijadikan ajang bisnis untuk menunjang 

perekonomian. Hal ini terbukti dari data kementerian kelautan dan perikanan 

republik Indonesia bahwa untuk ekspor ikan hias laut Indonesia saat ini 

menduduki posisi ke 3 dunia, dengan nilai mencapai sekitar 5,43 Juta US $. 

Sementara nilai ekspor ikan hias air tawar menduduki posisi ke 5 besar dunia, 

dengan nilai mencapai 14,16 Juta US $. dalam kurun waktu sepuluh tahun 

terakhir 2007 – 2016 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017). 

Pemeliharaan ikan hias diminati karena hobi selain itu juga menjanjikan 

sebagai peluang bisnis. Akan tetapi dalam ternak ikan hias ada berbagai macam 

faktor yang harus diperhatikan diantaranya pemberian pakan yang teratur, suhu 

air yang terjaga dan kebersihan air. Banyak orang yang mencoba untuk ternak 

ikan hias yang mengalami kegagalan dikarenakan beberapa faktor diantaranya 

lupa atau terlambat memberi pakan karena ditinggal keluar kota sehingga ikan 

bisa mati kelaparan dan untuk jenis ikan tertentu ikan bisa berubah menjadi 

kanibal. Suhu air yang tidak stabil seperti musim panas yang membuat suhu air 

naik dan musim dingin yang membuat air menjadi turu membuat ikan tidak bisa 

bertahan hidup. Air yang kotor dari kotoran ikan, pemberian pakan ikan yang 
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berlebih dan debu yang masuk ke aquarium dapat membuat ikan terserang 

banyak penyakit karena tumbuhnya jamur dan bakteri.  

Banyak orang membuat alat elektronika untuk mengatasi permasalahan 

yang ada dalam ternak ikan hias diantaranya yaitu alat pemberi pakan ikan 

otomatis, alat pengaturan suhu air otomatis dan alat pengurasan air. Alat 

pemberian pakan ikan otomatis yaitu alat elektronika yang berfungsi untuk 

mengatur pemberian pakan ikan dari berat pakan ikan yang keluar dan waktu 

pemberian pakan. Alat pengatur suhu air otomatis yaitu alat yang berfungsi 

untuk menstabilkan suhu air apabila suhu melebihi pengaturan maka suhu akan 

dikurangi dan apabila suhu kurang dari pengaturan maka suhu akan di ditambah 

agar sesuai dengan suhu yang dikehendaki. Alat pengurasan air adalah alat yang 

berfungsi untuk membuang air aquarium dan mengisi kembali dengan air yang 

bersih secara berkala. 

Alat perawatan ikan hias yang ada kurang efektif karena terlalu banyaknya 

alat yang dibutuhkan dalam memelihara ikan hias. Sistem Pemeliharaan Ikan 

Hias Berbasis IoT Guna Mengurangi Tingkat Kelalaian Dan Mempermudah 

Monitoring Oleh Pemelihara perlu dibuat agar dapat meringkas berbagai alat 

pemeliharaan ikan hias yang ada. Alat ini diharapkan dapat mengatasi berbagai 

masalah yang ada dalam perawatan ikan hias dan dibekali dengan sistem 

Internet of Things atau IoT yang berguna untuk memonitoring suhu dan 

ketinggian permukaan air.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat diketahui identifikasi 

masalah yang akan diambil dari perawatan ikan hias. Adapun identifikasi 

masalah tersebut antara lain: 

1. Ikan hias sering mati dikarenakan terlambatnya memberi pakan ikan. 

2. Sulitnya mengontrol dan memantau suhu air aquarium. 

3. Perlunya penggantian air aquarium secara berkala. 

4. Belum adanya alat elektronika perawatan ikan hias yang multifungsi. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada maka penulis membatasi 

permasalahan pada  poin 4 belum adanya alat elekronika perawatan ikan hias 

yang multifungsi. Pembuatan tugas akhir ini menggabungkaan berbagai alat 

pemeliharaan ikan hias yang ada yaitu alat pemberi pakan, pengontrol suhu air 

dan pengurasan air. Alat ini menggunakan teknologi IoT sehingga lebih mudah 

dalam kendali dan memonitorig. Masukan yang digunakan alat ini yaitu LM35 

sebagai sensor suhu, HC-SR04 sebagai sensor jarak dan RTC DS3231 sebagai 

pencacah. NodeMCU ESP8266 digunakan sebagai kendali karena sudah 

terdapat wifi. Keluaran yang digunakan berupa kipas sebagai pendingin, 

aquarium heater sebagai pemanas, servo sebagai pemberi pakan serta 3 buah 

pompa yang digunakan untuk sirkulasi air, pengurasan dan pengisian. 

Pembatasan masalah ini didasarkan atas keterbatasan dan bertujuan untuk 

mempersempit ruang lingkup pengerjaan proyek akhir. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembuatan alat pemeliharaan ikan hias otomatis  berbasis  IoT 

?. 

2. Bagaimana pembuatan program sistem pemeliharaan ikan hias otomatis 

berbasis  IoT ?. 

3. Bagaimana unjuk kerja dan cara kerja sistem pemeliharan ikan otomatis IoT 

?. 

E. Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu: 

1. Merealisasikan alat pemeliharaan ikan hias otomatis  berbasis  IoT. 

2. Mewujudkan program sistem pemeliharaan ikan hias otomatis berbasis  IoT.  

3. Mengetahui unjuk kerja dan cara kerja sistem pemeliharan ikan otomatis 

berbasis  IoT. 

F. Manfaat 

Adapun manfaat pembuatan proyel akhir ini yaitu : 

1. Bagi Mahasiswa  

a. Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan menghasilkan 

sebuah karya yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. 

b. Memberi motivasi kepada mahasiswa agar tetap berkarya dan 

berkontrikubusi dalam kejuan teknologi.   
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2. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Terciptanya alat yang inovatif dan bermanfaat bagi ilmu  pengetahuan. 

b. Sebagai wujud pertisipasi dalam pengembangan ilmu di bidang teknologi. 

c. Sebagai tolak ukur daya serap mahasiswa yang bersangkutan selama 

menempuh pendidikan dan kemampuan ilmu secara praktis. 

3. Bagi Dunia Usaha dan Dunia Industri 

a. Terciptanya alat yang dapat membantu dalam pemeliharaan ikan hias. 

b. Sebagai sarana rujukan penelitian di bidang peternakan dan perikanan.  

G. Keaslian Gagasan 

Proyek akhir ini yang berjudul Sistem Pemeliharaan Ikan Hias Berbasis 

IoT Guna Mengurangi Tingkat Kelalaian Dan Mempermudah Monitoring Oleh 

Pemelihara merupakan pengembangan dari berbagai alat yang telah ada dan 

dijadikan menjadi sebuah sistem yang telah diatur. Adapun beberapa inovator 

yang menjadi acuan untuk proyekhir ini diantaranya terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perbandingan alat yang sudah ada 

No. Inovator alat yangs 

udah ada 

Masukan Proses Keluaran 

1. Proyek akhir dengan 

judul “Alat Pemberi 

Makan Ikan Di 

Akuarium Otomatis 

Berbasis 

Mikrokontroler 

ATmega16” oleh 

Lukman Nulhakim 

Tahun 2014. 

Keypad 

3x4 dan 

Push 

button 

Atmega16 LCD 2x16  

Sholenoid 

untuk 

membuka dan 

menutup pakan 

2. Skripsi dengan judul 

“Model Pengatur 

Temperatur Air Laut 

Otomatis Dengan Water 

Block Berbasis 

Microcontroller 

Sensor 

LM35 dan 

Keypad 

3x4 

Atmega8535 Thermoelektrik 
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Atmega8535” oleh 

Johan Tahun 2014. 

3. Proyek akhir dengan 

judul “Sistem 

Pengurasan Dan 

Pengisisan Air Dalam 

Akuarium 

Menggunakan Sms 

Berbasis Arduino Uno” 

oleh Neni Purwaningsih 

Tahun 2014. 

Sensor 

LDR dan 

Sensor 

level air 

Arduino uno 

dan Sim900 

Pompa air 

 

 

 

 

 

 

  


