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BAB I PENDAHULUAN 

  

1.1.  Latar Belakang 

 Aquascape adalah seni mengatur tanaman air, batu, atau kayu secara alami 

dan indah didalam aquarium sehingga memberikan efek berkebun didalam air. 

Jika selama ini akuarum diidentik dengan jenis ikan hias yang ada didalamnya 

maka aquascape memberi trobosan baru dengan mengutamakan keindahan 

penataan tanaman air yang dikombinasikan dengan berbagai komponen. (Mahadi 

Safarudin, dkk:2010) 

 Tanaman hias tidak hanya hidup di daratan saja, melaikan ada tanaman 

yang menyesuaikan diri hidup di dalam air atau aquarium. (Syafira Akhtari, 

2021).Tanaman yang sering dipakai dalam aquascape adalah java moss, 

hygrophila, difformis, amazon swort, llilaeopsis, anubias nana, bacopa sp 

colorata,dwarf baby tears, java fern, ludwigia repens dan masih banyak lagi. 

(mukhammad iqbal 2020). 

 Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perawatan aquascape 

yang sering menjadi kendala. Salah satu kendala dalam aquascape adalah cuaca 

ekstrim yang tidak bisa diprediksi dimana suhu yang sering kali berubah ubah 

dengan sagat cepat. Suhu udra yang panas merubah suhu air yang ada pada 

aquascape pada siang hari dapat mencapai 30oC, yang dimana suhu ideal air pada 

aquascape tersebut 22oC sampai dengan 25oC (setiadi andi:2015). Pencahayaan 

pada aquascape idealnya 7 sampai dengan 8 jam per-hari, dalam pelaksanaanya 

penggunaan lighting sebagai penganti sinar matahari. (Sinung Raharjo dkk,2017). 

 Jadi untuk pemula memang disarankan untuk memilih tanaman yang 

membutuhkan kadar cahaya yang rendah karena mudah dalam perawatanya 

tanaman ini dapat tumbuh ditempat yang teduhditempat yang teduh tanpa terkena 

sinar matahari langsung. Untuk rumus perhitungan pencahayaan akuarium dengan 

contoh tanaman low light sebagai berikut: 

 y=faktor pembagi, Low Light = 5000, Medium light = 2500, High light = 1250 

contoh jika aquarium dengan ukuran 30x20x25 Cm maka cahaya yang 

dibutuhkan: 
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watt=(30x20x25)/5000=3 watt (Led) bisa menggunakan lampu neon yang 5 watt. 

(Ikanhias.id, 2019) 

 Menjaga kebersihan air pada aquascape juga harus diperhatikan. Tidak 

ada patokan khusus dalam melakukan pergantian air, namun paling bagus bila 

telaten melakukan pergantian air setiap satu minggu sekali. Apabila menggunakan 

air semur bisa langsung dimasukan kedalam aquarium. Jika menggunakan 

PDAM, sebaiknya diendapkan selama satu malam supaya kaporit tidak ikut 

kebawa kedalam. Kandungan kaporit tidak baik dalam kelangsungan hiduk 

ekosistem pada aquascape. (Jhosua Rifandy, 2020). 

 Sinung Raharjo, Edy Kurniawan, Eka Dwi Nurcahya. Dengan judul 

Sistem Otomasi Fotosintesis Pada Aquascape Berbasis Arduino. Dari hasil 

penelitian dan analisa data, sensor suhu dapat mengontrol suhu ideal air pada suhu 

<28oC, ketika suhu melebihi batasan maka colling fan akan bekerja. Sensor 

kekeruhan air mengontrol tingkat kekeruhan air dan batasan <25 NTU 

(Nephelemetric Turbidity Unit). Menggunakan lampu LED (Light Emiting Diode) 

yang dikontrol dengan RTC dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00. (Sinung 

Raharjo, dkk, 2017). 

 Agung Brahmantika, M.Ibrahim Ashari, M.T., Setyohadi, S.T.,M.T. 

Dengan judul Sistem Otomasi Budidaya Tumbuhan Berbasis Arduino Uno. Hasil 

penelitian ini sistem pengontrolan suhu air pada aquascape menggunakan sensor 

suhuDS18B20,RTSDS3231 sebagai pengatur cahaya pada aquascape serta sensor 

Turbidity merupakan sensor untuk mendeteksi kekeruhan air pada aquascape. 

LCD 16x2 akan menampilkan data berupa suhu dan tingkat kekeruhan air. 

Software pada alai ini menggunakan software arduino IDE. Otput sistem yang 

digunakan berupa peltier dan pompa air ini ketika suhu lebih dari 25oC dan akan 

mengaktifkan heater jika dibawaah 22oC. Sistem pencahayan menggunakan RTC 

DS3231 untuk mengatur durasi cahaya agar aquascape mendapatkan cahaya 

maksimum12 jam perhari. Sensor Turbidity digunakan untuk mengontrol tingkat 

kekeruhan air diatas 25 NTU maka filter akan aktif. (Agung Brahmantika, dkk, 

2019). 

Penelitian yang pertama berfokus pada kekeruhan air, jika air keruh maka 

filter eksternal akan bekerja. Sedangkan penelitian selanjutnya berfokus pada 
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pengontrolan suhu dan durasi cahaya. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti 

ingin memecahkan masalah tersebut dengan menciptakan sebuah “Sistem 

Pengendali Suhu, Pencahayaan, dan Pergantian Air Pada Aquacape berbasis 

arduino”. Dengan sistem pengendalian suhu dengan kisaran suhu 22 – 25oC, 

sensor yang digunakan dalam mendeteksi suhu adalah sensor DS18B20, 

pencahayaan selama 7 jam setiap harinya dan pergantian air pada kurun waktu 7 

hari sekali sedangkan untuk mengatur waktu menggunakan RTC (Real Time 

Clock). Kelebihan pada sistem ini adalah pada sistem pergantian air, dimana pada 

penelitian sebelumnya hanya membahas tentang sistem kendali suhu, 

pencahayaan, dan filtrasi saja. Dalam penelitian ini menggunakan jenis tanaman 

medium light 

  

1.2.  Perumusan Masalah 

 Masalah yang timbul dari penelitian ini adalah  

1. Bagaimana cara merancang dan membuat alat pengendali suhu, 

pencahayaan dan pergantian air menggunakan arduino? 

2. Bagaimana cara mengatur suhu pada aquascape? 

3. Bagaimana cara menghidupkan lampu dan mematikan lampu pada 

aquascape? 

4. Bagaimana cara alat mengguras dan mengisi air? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 Batasan masalah dari penelitian ini adalah 

1. Aktuator yang dipakai relay, water pump, colling fan 

2. Penelitian ini membahas tentang suhu, pencahayaan dan pergantian air 

pada aquascape 

3. Mikrokontroer yang dipakai arduino.   

4. Pendeteksian suhu pada air menggunakan sensor suhu DS18B20. 

5. Untuk penjadwalan menghidupkan lampu dan mematikan lampu 

menggunakan RTC (Real Time Clock) 

6. Untuk penjadwalan pengurasan air menggunakan RTC (Real Time Clock). 

7. Untuk menggetahui ketinggian air menggunakan sensor ultrasonik. 
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8. Ukuran aquarium yang dipakai adalah 45x30x30 Cm. 

9. Tanaman yang dipakai amazon sword dan bacopa sp colorata. 

 

1.4.  Tujuan 

1. Merancang dan membuat alat pengendali suhu, pencahayaan dan 

pergantian air menggunakan arduino. 

2. Merancang dan membuat alat pengendali suhu dengan menggunakan 

sensor suhu DS18B20. 

3. Merancang dan membuat alat untuk menghidupkan lampu secara otomatis 

selama 7 jam menggunakan RTC (Real Time Clock) 3231. 

4. Membuat sistem pengurasan dan pengisian air pada aquascape. 

 

1.5.  Manfaat 

Manfaat yang diharapkan peneliti meliputi 

1.5.1 Manfaat bagi peneliti: 

1. Hasil penelitian dapat menggubah penggetahuan tentang aquascape dan 

pengembangan teknologi dibidang aquascape. 

2. Dengan penelitian ini penulis senantiasa membantu menambah alat pada 

aquascape. 

1.5.2 Manfaat bagi pengguna: 

1. Sebagai alat bantu perawatan ketika pemilik ingin melakukan berpergian 

keluar kota.  

2. Membantu dalam perawatan aquascape untuk mengontrol suhu, 

menghidupkan lampu secara otomatis pada pukul 17.00 – 24.00 dan 

melakukan penggurasan air secara otomatis. 

1.5.3 Manfaat bagi universitas: 

1. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dibidang penelitian dan 

perkembanagn teknologi. 

 

 

 


