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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Internet Of Thing (IoT) merupakan sebuah konsep dimana suatu objek 

yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa 

memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah 

berkembang dari teknologi nirkabel dan Internet. Mengingat perkembangan 

teknologi yang makin dinamis, manusia dituntut dengan cepat dan tepat untuk 

bertindak. Sistem ini akan digunakan untuk membangun suatu aplikasi atau alat 

monitoring aquascape, dengan harapan mampu mempermudah pemilik 

mengontrol aquascape, alat ini lebih ekonomis karena dapat memonitor suhu dan 

pencahayaan yang dibutuhkan tanaman dalam fotosintesis  

Pada dunia aquascape, temperatur merupakan informasi yang sangat 

penting dalam menentukan kondisi suhu pada sebuah aquascape. Pemanfaatan 

nodemcu yang semakin berkembang seiring menigkatnya kebutuhan akan sistem 

yang otomatis membuat banyak peneliti menggunakan nodemcu, dimana alat 

tersebut memiliki fitur yang lebih banyak, simple dan mudah dipelajari. 

Adapun data sensor yang akan diambil menggunakan sensor ds18b20. 

Penulis akan mengambil sampel data sensor dari sensor suhu ds18b20. Pemilihan 

terhadap sensor ds18b20 didasarkan karena merupakan sensor yang memiliki 

kemampuan tahan air (waterproof). DS18B20 cocok untuk digunakan untuk 

mengukur suhu pada tempat yang lembab maupun basah. ds1820 adalah 

integrated-circuit (IC) yang presisi sebagai sensor suhu, yang output teganganya 

secara linear proporsional untuk suhu Celcius. Sehingga data sensor ini layak 

dipakai sebagai data sensor yang akan diambil oleh sistem. 

Penggunaan sensor suhu ds18b20 pada sistem ini diperlukan untuk 

mengetahui kenaikan dan penurunan suhu dan menjaga agar temperatur air 

aquarium tetap stabil karena apabila suhu dingin ikan akan mengalami stress yang 

kemudian berujung pada kematian, namun ketika suhu berubah panas, maka 

tanaman yang tidak akan bertahan hidup, Penyimpanan data pada sebuah jaringan 

tidak terlepas dari database, Database merupakan tempat dimana banyak data akan 
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terkumpul sehingga pengguna dapat mengatur data dan mengontrol data dengan 

mudah. 

 

Dengan latar belakang tersebut maka penulis membuat “Monitoring 

Aquascape Menggunakan Mikrokontroller Berbasis WEB”, Dalam perancangan 

ini, temperatur yang di cek adalah suhu dalam aquascape. 

  

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dibuat beberapa 

rumusan masalah, diantaranya : 

1. Bagaimana membangun dan mengimplementasikan alat ukur suhu 

perangkat monitoring yang dapat memantau secara terus menerus? 

2. Bagaimana hasil pengujian alat sistem monitoring pada aquascape ? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 Permasalahan yang sekarang dihadapi diperlukan adanya batasan masalah 

sehingga pembahasan dapat terarah dan mencapai tujuan sehingga penyusun 

membatasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Sistem ini tidak mengukur waktu yang dipergunakan pada alat monitoring. 

2. Sistem monitoring ini berjalan terbatas pada jaringan localhost 

3. Pembahasan mengenai komponen pendukung yang meliputi : Sensor Suhu 

DS18B20, NodeMCU ESP8266, Relay 

4. Jenis informasi yang disampaikan hanya terbatas pada suhu perangkat 

melalui diagram grafik pada aplikasi monitoring. 

5. Pengujian ini tidak meliputi pengujian zat berbahaya dalam aquascape. 

6. Penanganan jika suhu aquascape tidak stabil. 

 

1.4.  Tujuan 

 Sesuai dengan permasalahan yang ada maka tujuan dari dibuatnya sistem 

monitoring ini adalah : 

1. Membangun sebuah alat atau sistem yang berguna untuk membantu 

pemilik  dalam monitoring Aquascape secara terus menerus. 
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2. Untuk membuat aplikasi yang memberikan informasi temperatur suhu 

dengan cepat dan tepat melalui web. 

 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam laporan ini antara lain : 

1. Bagi Penulis 

a. Penelitian tentang ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat 

kelulusan pada Program Sarjana Teknik Informatika Universitas Muria 

Kudus. 

b. Untuk mengetahui dan menguji sistem kerja mikrokontroler dan 

Sensor suhu. 

2. Bagi Pengguna 

Dengan dibuatnya sistem ini, diharapkan dapat membantu pengguna yang 

sering berpergian lama untuk memonitor Aquascape dari jarak jauh. 

3. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya, terutama bagi mahasiswa Universitas Muria Kudus. 
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“[Halaman ini sengaja dikosongkan]” 


