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BAB IV 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai pengujian alat serta analisis dari hasil 

pengujian. Tujuan dilakukan pengujian adalah mengetahui sejauh mana kinerja hasil 

perancangan yang telah dibahas pada bab III serta mengetahui tingkat keberhasilan setiap 

spesifikasi yang telah diajukan. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian per bagian 

maupun keseluruhan sistem.  

 

4.1 Pengujian Sensor Suhu 

 Pada bagian ini dilakukan pengujian terhadap sensor suhu DS18B20. Pengujian 

yang dilakukan adalah melakukan perbandingan antara sensor suhu dengan termometer. 

Suhu pada DS18B20 ditampilkan pada serial monitor pada Arduino. Hasil pengujian ini 

dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Percobaan DS18B20 

percobaan 

ke - 

Suhu 

termometer 

Suhu 

DS18B20 
selisih 

1 24.56 24.58 0.02 

2 25.11 25.14 0.03 

3 25.2 25.24 0.04 

4 25.55 25.58 0.03 

5 25.8 25.85 0.05 

6 26 26.1 0.1 

7 26.4 26.5 0.1 

8 26.6 26.68 0.08 

9 26.8 26.89 0.09 

10 27 27.1 0.1 

rata - rata  0.064 

 

 Pada jalur data sensor suhu diberi resistor sebesar 4.7k Ω. Apabila resistor tersebut 

tidak diberi maka keluaran sensor akan menjadi -127 oC. Dari hasil percobaan DS18B20 

dengan thermometer memiliki selisih antara 0.1 oC hingga 0.5 oC.  
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4.2. Pengujian Kipas DC 

 Pengujian kipas DC ini meliputi lamanya waktu yang digunakan untuk 

mendinginkan suhu pada aquascape ketika suhu aquascape telah sampai pada titik tertentu 

dan ingin didinginkan pada titik yang diinginkan. Pada tugas akhir ini dilakukan setting 

dimana kipas DC akan hidup ketika suhunya mencapai 270C dan akan mati pada saat suhu 

pada aquascape 250C.  

 Karena pada saat pembuatan tugas akhir ini suhu normal yang terjadi selalu berada 

diantara 250C maka untuk pengujian digunakan heater untuk memanaskan suhu dalam 

aquascape hingga mencapai 270C dan akan ditunggu waktu hingga suhu aquascape turun 

menjadi 250C.  

 Pengujian dilakukan pada saat siang hari dan pada saat malam hari untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan lamanya proses penurunan suhu dengan menggunakan 

kipas pendingin. 

Tabel 4.2. Hasil Pengujian Kipas 

Percobaan 
lama pendinginan  

pada siang hari 

Lama pendinginan 

pada malam hari 

Percobaan ke - 

1 180 menit 145 menit 

Percobaan ke - 

2 174 menit 134 menit 

Percobaan ke - 

3 191 menit 144  menit 

Percobaan ke - 

4 177 menit 164 menit 

Percobaan ke - 

5 190 menit 135 menit 

Rata - rata 182 menit 144 menit 

  

 Pada waktu siang hari lama pendinginan lebih lama daripada malam hari, hal 

tersebut disebabkan karena suhu ruangan pada siang hari lebih panas daripada suhu 

ruangan pada saat malam hari.   

 

4.3 Pengujian Fish Feeder 
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 Pengujian fish feeder ini dilakukan untuk melihat apakah makanan ikan yang 

terdapat dalam fish feeder ini dapat jatuh ke dalam aquascape untuk memberi makan ikan. 

 

 

Gambar 4.1 Proses Pemberian Makan Ikan 

 Pada Gambar 4.1 adalah proses dimana pemberian makan ikan terjadi. Proses ini 

diawali dengan motor servo yang bergerak 120 derajat searah jarum jam. Pergerakan ini 

membuat lubang pada fish feeder bergerak kebawah sehingga makanan ikan yang ada 

didalamnya akan terjatuh kebawah. Setelah bergerak 120 derajat searah jarum jam, 

kemudian servo akan langsung bergerak 120 derajat berlawan jarum jam, dimana posisi 

lubang pada fish feeder akan kembali pada tempat semula. 

 

4.4 Pengujian Lampu  

 Lampu memiliki peran penting dalam aquascape karena dalam aquascape terdapat 

tanaman air yang membutuhkan cahaya untuk melakukan fotosintesis. Namun, pemberian 

lampu yang berlebihan tidak bagus untuk pertumbuhan tanaman. Selain tidak bagus untuk 

tanaman, lampu yang dinyalakan terus menerus akan membuat aquascape mudah 

ditumbuhi alga yang dapat merusak tanaman yang ada di dalam aquascape.  

 Pengujian lampu ini dilakukan dengan cara melakukan percobaan apakah lampu 

dapat menyala dan mati pada rentang waktu yang telah ditentukan.   

 

Tabel 4.3. Hasil pengujian lampu 

no jam 
percobaan ke - 

1 2 3 4 5 

1 
06.00 - 

20:00 
menyala menyala menyala menyala menyala 

2 
20:00 - 

06:00 
mati mati mati mati mati 
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Dari Tabel 4.3 didapatkan hasil bahwa sistem lampu dapat bekerja normal tanpa 

kesalahan. Keadaan nyala dan mati lampu sesuai dengan sistem yang telah dibuat. Sistem 

ini akan menyalakan lampu pada jam 6 pagi hingga jam 8 malam. Kemudian secara 

otomatis lampu akan mati pada jam 8 malam hingga jam 6 pagi.  

 

4.4. Pengujian Simon Block Cipher 

4.4.1 Hasil Enkripsi dan Dekripsi Simon pada Arduino 

 Karena sampai pada saat tugas akhir ini dibuat tidak ditemukan kalkulator online 

yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari hasil enkripsi Simon, maka hasil 

pengujian enkripsi Simon ini dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian antara 

hasil yang terdapat pada artikel ilmiah pembuat Simon [3]. 

Tabel 4.4 Hasil Percobaan Simon pada Arduino 

  kunci plaintext Enkripsi dekripsi 
keterang

an 

Simon 

32/64 

1918 1110 

0908 0100 
6565 6877 c69b e9bb 6565 6877 sesuai 

Simon 

48/72 

121110 0a0908 

020100 
612067 6e696c dae5ac 292cac 612067 6e696c sesuai 

Simon 

48/96 

1a1918 121110 

0a0908 020100 
726963 20646e 6e06a5 acf156 726963 20646e sesuai 

Simon 

64/96 

13121110 

0b0a0908 

03020100 

6f722067 

6e696c63 

5ca2e27f 

111a8fc8 

6f722067 

6e696c63 
sesuai 

Simon 

64/12

8 

1b1a1918 

13121110 

0b0a0908 

03020100 

 656b696c 

20646e75 

44c8fc20 

b9dfa07a 

 656b696c 

20646e75 
sesuai 

Simon 

96/96 

0d0c0b0a0908 

050403020100 

2072616c6c69 

702065687420 

602807a462b4 

69063d8ff082 

2072616c6c69 

702065687420 
sesuai 
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Simon 

96/14

4 

151413121110 

0d0c0b0a0908 

050403020100 

746168742074 

73756420666f 

ecad1c6c451e 

3f59c5db1ae9 

746168742074 

73756420666f 
sesuai 

Simon 

128/1

28 

0f0e0d0c0b0a0

908 

070605040302

0100 

637365642073

7265 

6c6c657661727

420 

49681b1e1e54f

e3f 

65aa832af84e0

bbc 

637365642073

7265 

6c6c657661727

420 

sesuai 

Simon 

128/1

92 

171615141312

1110 

0f0e0d0c0b0a0

908 

070605040302

0100 

206572656874

206e 

656877206562

6972 

c4ac61effcdc0

d4f 

6c9c8d6e2597

b85b 

206572656874

206e 

656877206562

6972 

sesuai 

Simon 

128/2

56 

1f1e1d1c1b1a1

918 

171615141312

1110 

0f0e0d0c0b0a0

908 

070605040302

0100 

74206e69206d

6f6f 

6d6973206120

7369 

8d2b5579afc8a

3a0 

3bf72a87efe7b

868 

74206e69206d

6f6f 

6d6973206120

7369 

sesuai 

 

4.4.2 Hasil Enkripsi dan Dekripsi Simon pada Smartphone 

 Pengujian hasil enkripsi Simon pada smartphone dilakukan sebab pengiriman data 

antara Arduino dan smartphone menggunakan enkripsi Simon.  

Tabel 4.5 Hasil Percobaan Simon pada Smartphone 

  kunci plaintext Enkripsi dekripsi 
keterang

an 

Simon 

32/64 

1918 1110 

0908 0100 
6565 6877 c69b e9bb 6565 6877 sesuai 

Simon 

48/72 

121110 0a0908 

020100 
612067 6e696c dae5ac 292cac 612067 6e696c sesuai 
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Simon 

48/96 

1a1918 121110 

0a0908 020100 
726963 20646e 6e06a5 acf156 726963 20646e sesuai 

Simon 

64/96 

13121110 

0b0a0908 

03020100 

6f722067 

6e696c63 

5ca2e27f 

111a8fc8 

6f722067 

6e696c63 
sesuai 

Simon 

64/12

8 

1b1a1918 

13121110 

0b0a0908 

03020100 

 656b696c 

20646e75 

44c8fc20 

b9dfa07a 

 656b696c 

20646e75 
sesuai 

Simon 

96/96 

0d0c0b0a0908 

050403020100 

2072616c6c69 

702065687420 

602807a462b4 

69063d8ff082 

2072616c6c69 

702065687420 
sesuai 

Simon 

96/14

4 

151413121110 

0d0c0b0a0908 

050403020100 

746168742074 

73756420666f 

ecad1c6c451e 

3f59c5db1ae9 

746168742074 

73756420666f 
sesuai 

Simon 

128/1

28 

0f0e0d0c0b0a0

908 

070605040302

0100 

637365642073

7265 

6c6c657661727

420 

49681b1e1e54f

e3f 

65aa832af84e0

bbc 

637365642073

7265 

6c6c657661727

420 

sesuai 

Simon 

128/1

92 

171615141312

1110 

0f0e0d0c0b0a0

908 

070605040302

0100 

206572656874

206e 

656877206562

6972 

c4ac61effcdc0

d4f 

6c9c8d6e2597

b85b 

206572656874

206e 

656877206562

6972 

sesuai 

Simon 

128/2

56 

1f1e1d1c1b1a1

918 

171615141312

1110 

0f0e0d0c0b0a0

908 

070605040302

0100 

74206e69206d

6f6f 

6d6973206120

7369 

8d2b5579afc8a

3a0 

3bf72a87efe7b

868 

74206e69206d

6f6f 

6d6973206120

7369 

sesuai 
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4.4.3 Pengujian Kecepatan Enkripsi Simon 

 Pengujian enkripsi Simon ini dibuat agar mengetahui seberapa cepat perluasan 

kunci pada Simon dan juga enkripsi Simon bekerja pada ukuran plain text tertentu dan juga 

pada ukuran kunci tertentu pada Arduino. Untuk mengetahui kecepatan dari enkripsi ini 

digunakan fungsi yang telah ada pada Arduino yaitu fungsi micros. Fungsi ini berguna 

untuk menentukan lamanya perluasan kunci, lamanya enkripsi dan lamanya dekripsi. 

Berikut adalah contoh potongan program yang digunakan untuk mengujian kecepatan 

enkripsi Simon.  

    Serial.println("1. Simon 32/64"); 

  awal = micros(); 

  kunci16[0]=0x0100; 

  kunci16[1]=0x0908; 

  kunci16[2]=0x1110; 

  kunci16[3]=0x1918; 

  Simon[0] = 0x6565; 

  Simon[1] = 0x6877; 

  SimonKey32_64(4,32,kunci16);    //cetakPt(); 

  tengah1 = micros(); 

  SimonEnc32_64(4,32,kunci16);    //cetakEnc(); 

  tengah2 = micros(); 

  SimonDec32_64(4,32,kunci16);    //cetakDec(); 

  akhir = micros(); 

  cetakData(tengah1-awal,tengah2-tengah1,akhir-tengah2); 

 

 Metode ini digunakan dengan membandingkan nilai micros setelah melakukan 

proses yang diinginkan dengan nilai micros yang telah di set dari awal. Pengurangan kedua 

nilai tersebut maka akan didapatkan nilai proses yang sedang dicari.  

Dengan metode tersebut kemudian digunakan juga pada perluasan kunci dan 

enkripsi Simon pada block size dan key size yang lain. Adapun pengujian tersebut terdiri 

dari beberapa percobaan diantaranya kecepatan Simon dalam melakukan enkripsi.  
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Tabel 4.6. Hasil Pengujian Kecepatan Simon pada Arduino 

  

percobaan 

perluasan kunci 

(dalam µs) 

enkripsi 

(dalam µs) 

dekripsi  

(dalam µs) 

Simon 32/64 120 132 132 

Simon 48/72 888 657 657 

Simon 48/96 852 678 678 

Simon 64/96 728 756 756 

Simon 64/128 780 792 792 

Simon 96/96 1952 1586 1586 

Simon 96/144 1952 1623 1623 

Simon 128/128 3020 1720 1720 

Simon 128/192 3020 1920 1920 

Simon 128/256 3216 2012 2012 

 

 

Gambar 4.2. Grafik Kecepatan Perluasan Kunci Simon 
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Gambar 4.3. Grafik Kecepatan Enkripsi Simon 

 

Gambar 4.4 Grafik Kecepatan Dekripsi Simon 
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4.4.4 Pengujian Semua Simon pada Arduino  

 Sistem yang telah dibuat dicoba untuk ditanamkan semua metode pada Simon. 

Tetapi penanaman semua metode ini membutuhkan data dengan 64 bit sedangkan Arduino 

Uno tidak memiliki banyak penyimpanan data yang dapat menampung perluasan kunci dan 

juga enkripsi yang memiliki data yang cukup besar. Pada Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa 

SRAM pada Arduino hampir tidak memiliki ruang kosong apabila semua metode Simon 

ditanamkan. Berikut adalah pesan kesalahan yang ditampilkan ketika semua metode 

dipakai. 

Sketch uses 15,646 bytes (48%) of program storage space. Maximum 

is 32,256 bytes. 

Global variables use 1,950 bytes (95%) of dynamic memory, leaving 

98 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes. 

Low memory available, stability problems may occur. 

Ketika data dikirim melalui smartphone berupa data dengan panjang 128 bit dan 

pada percobaan ini dilakukan perintah untuk mencetak hasil data yang terkirim tidak 

didapatkan hasil apapun dan program tidak mengeksekusi perintah apapun.  

 

Gambar 4.5. Hasil percobaan penerimaan data pada Arduino 

Hal ini terjadi karena besarnya penggunaan SRAM pada Arduino sehingga tidak 

dapat menampilkan data apapun.  

Terdapat beberapa metode untuk mengurangi hal tersebut, namun hal tersebut 

memiliki efek samping dimana sistem akan bekerja lebih lambat apabila sistem tersebut 

diterapkan.  

 Pada metode pertama dimana enkripsi Simon memiliki metode dimana perluasan 

kunci akan selalu sama. Oleh karena itu perluasan kunci hanya dilakukan pada saat 

pertama kali saja sistem dijalankan. Kemudian nilai tersebut disimpan pada SRAM 

Arduino. Hal ini tentu saja akan memakan banyak memori, tetapi disisi lain akan 

mempercepat jalannya perintah pada Arduino. 
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Tabel 4.7. Kecepatan Simon pada Arduino untuk Melakukan Dekripsi 

  

percobaan 

perluasan kunci 

(dalam µs) 

Lama eksekusi 

perintah dalam 

Arduino ( dalam µs) 

Total waktu 

eksekusi 

(dalam µs) 

Simon 32/64 120 367 367 

Simon 48/72 888 915 915 

Simon 48/96 852 1235 1235 

Simon 64/96 728 1521 1521 

Simon 64/128 780 1752 1752 

Simon 96/96 Error Error Error 

Simon 96/144 Error Error Error 

Simon 128/128 Error Error Error 

Simon 128/192 Error Error Error 

Simon 128/256 Error Error Error 

 

Pada pengujian enkripsi Simon untuk data dengan panjang 48 bit keatas terjadi 

banyak kesalahan dimana program tidak bisa menerima input data pada smartphone. Hal 

ini disebabkan penggunaan memori sebesar 1950 byte dengan maksimal kapasitas 

penyimpanan sebesar 2048 byte. Penggunaan memori yang besar ini disebabkan perluasan 

kunci yang disimpan pada variabel global.  

Pada metode kedua, data yang diterima dari smartphone akan diterima oleh 

Arduino. Pada saat penerimaan tersebut sistem akan melakukan perluasan kunci dan juga 

melakukan dekripsi. Hal tersebut juga berlaku ketika sistem akan melakukan enkripsi. Data 

akan terlebih dahulu melalui perluasan kunci kemudian data tersebut di enkripsi dan 

dikirmkan ke smartphone.  Ketika hal ini ditanamkan maka terjadi penurunan penggunaan 

SRAM yang cukup besar.  
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Tabel 4.8 Hasil Pengujian kecepatan Simon pada Arduino 

  

percobaan 

perluasan 

kunci (dalam 

µs) 

Lama eksekusi perintah 

dalam Arduino ( dalam 

µs) 

Total waktu eksekusi 

(dalam µs) 

Simon 32/64 120 367 487 

Simon 48/72 888 915 1803 

Simon 48/96 852 1235 2087 

Simon 64/96 728 1521 2249 

Simon 64/128 780 1752 2532 

Simon 96/96 1952 2468 4420 

Simon 96/144 1952 2681 4633 

Simon 128/128 3020 4521 7541 

Simon 128/192 3020 4862 7882 

Simon 128/256 3216 5086 8302 

 

4.5 Pengujian Pengiriman Data pada Smartphone ke Arduino 

 Pengujian pengiriman data antara smartphone yang mengirimkan data pada 

Arduino. User menekan tombol yang ada pada smartphone dan smartphone akan mengirim 

perintah yang telah terenkripsi.  Data yang terenkripsi tersebut lalu di dekripsi oleh 

Arduino.  

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Dekripsi Simon pada Arduino 

no 
hasil dekripsi 

Perintah 
x y 

1 
3000 0000 

menyalakan/mematikan lampu dan memberi feedback pada 

smartphone 

2 
2000 0000 

menyalakan/mematikan kipas dan memberi feedback pada 

smartphone 

3 4000 0000 memberi makan ikan dan memberi feedback pada smartphone 

4 
6565 6877 

memberi feedback bahwa koneksi telah terhubung dan 

mengirim suhu pada smartphone 

5 1002 0000 memberi feedback bahwa koneksi telah terputus 

6 
5000 xxxx 

mengganti batas atas menjadi xxxx dan mengirim feedback 

pada smartphone 

7 
6000 xxxx 

mengganti batas bawah menjadi xxxx dan mengirim feedback 

pada smartphone 
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4.6 Pengujian pengiriman Data pada Arduino ke Smartphone 

 Setelah user memilih salah satu perintah yang terdapat dalam smartphone 

kemudian data tersebut dienkripsi dan dikirimkan melalui Arduino. Data yang telah 

dikirim tersebut kemudian di dekripsi oleh Arduino. Setelah Arduino melakukan perintah 

hasil dekripsi tersebut, Arduino mengirim perintah bahwa tugas telah dikerjakan dalam 

bentuk data yang telah dienkripsi.  

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Dekripsi Simon pada Smartphone 

no 

hasil 

dekripsi Perintah 

x y 

1 3001  0002 menampilkan lampu mati 

2 3001  0001 menampilkan lampu menyala 

3 2001 0002 menampilkan kipas mati 

4 2001  0001 menampilkan kipas menyala 

5 4001  0000 menampilkan ikan telah diberi makan 

6 1001 
xxxx 

menampilkan sistem telah terhubung dan menampilkan 

suhu bernilai xxxx 

7 1003  0000 menampilkan sistem telah terputus 

8 5001  xxxx menampilkan batas atas telah diganti dengan nilai xxxx 

9 6000 xxxx menampilkan batas bawah telah diganti dengan nilai xxxx 

 

4.7 Pengujian Aplikasi pada Smartphone yang Digunakan 

 Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah aplikasi yang telah dibuat dapat 

berjalan pada perangkat smartphone yang lain. Adapun setiap android memiliki merk dan 

versi sistem operasi yang berbeda beda. 

Tabel 4.11. Hasil Pengujian Aplikasi pada Smartphone 

No Merk HP OS Keterangan 

1 Sony Xperia S Gingerbread Aplikasi tidak dapat berjalan 

2 Samsung Galaxy Note 2 JellyBean Aplikasi dapat berjalan 

3 Samsung Galaxy Note 3 Kitkat Aplikasi dapat berjalan 

4 Samsung Galaxy S6 Lollipop Aplikasi dapat berjalan 

 

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa aplikasi dapat dijalankan pada smartphone dengan 

versi Android Jellybean, Kitkat dan Lollipop. 
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4.8 Pengujian keseluruhan sistem  

 Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan 2 buah percobaan dimana 

percobaan yang pertama dilakukan tanpa menggunakan sistem yang telah dibuat. 

Percobaan kedua dengan menggunakan sistem yang telah dibuat. Pada bulan pertama 

dilihat apakah sistem dapat bekerja dengan baik dan bagimanakah hasil dari kedua 

percobaan tersebut.  

 

Gambar 4.6. Setting Awal Aquascape Tanpa Sistem 

 Setting awal aquascape dilakukan dengan memberi pupuk dasar dan pupuk cair 

agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Kemudian perlakukan yang diberikan pada 

aquascape yang tidak diberi sistem ini adalah lampu pada aquascape dinyalakan terus 

menerus. Kipas pada aquascape juga dinyalakan secara terus menerus.  

 

 

Gambar 4.7. Setting Awal Aquascape dengan Sistem 
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 Setting awal aquascape ini dilakukan dengan cara memberi pupuk dasar dan pupuk 

cair agar tanaman nantinya dapat tumbuh dengan subur. Aquascape ini dibuat setelah 

melakukan pengamatan pada percobaan tanpa menggunakan sistem selama satu bulan. 

Aquascape yang tidak diberi sistem setelah dilakukan pengamatan selama satu bulan 

kemudian dibongkar dan di setting ulang. Hal ini bertujuan agar mendapatkan kondisi yang 

sama dengan aquascape yang tidak diberi sistem.  

 

Gambar 4.8.  Hasil Aquascape Setelah 1 Bulan Tanpa Sistem 

 Pada minggu pertama, aquascape yang tidak diberi sistem ini dapat berjalan 

dengan baik. Hal ini ditandai dengan tanaman pada aquascape tersebut dapat tumbuh 

dengan subur. Pada minggu kedua mulai tumbuh lumut pada dinding kaca. Hal ini 

disebabkan karena penyinaran secara terus menerus sehingga lumut dapat berkembang 

baik lebih cepat.  

Pada minggu ketiga tanaman pada aquascape mulai ditumbuhi dengan alga, karena 

penyinaran secara terus menerus maka alga berkembang biak dengan cepat pada tanaman 

dan merusak tanaman tersebut. Pada minggu keempat daun tanaman pada aquascape mulai 

tampak layu. Hail ini ditandai dengan daun yang berwarna coklat tidak segar. Selain itu, air 

pada aquascape juga mulai berbau tidak sedap. Karena kondisi yang sesuai dan tidak 

adanya makanan selama empat minggu menyebabkan ikan pada aquascape banyak yang 

mati.  
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Gambar 4.9. Hasil Aquascape Setelah 1 Bulan dengan Sistem 

 Aquascape dengan menggunakan sistem ini dijaga agar suhu pada aquascape tetap 

stabil 250C. Lampu pada ini juga diatur agar memiliki terang dan gelap seperti matahari, 

dimana lampu akan menyala pada pukul 6 pagi dan mati pada pukul 8 malam. Pemberian 

makan ikan juga diatur pada jam 5 sore.  

 Pada minggu pertama, tanaman aquascape tidak berkembang dengan baik. Hal ini 

disebabkan karena adanya adaptasi dari lingkungan lama ke lingkungan yang baru. Pada 

minggu kedua tanaman aquascape mulai tumbuh subur. Hal ini ditandai dengan 

munculnya daun baru pada tanaman aquascape.  

 Pada minggu ketiga dan keempat tidak terjadi perubahan apapun pada aquascape. 

Tanaman pada aquascape tumbuh subur dan ikan pada aquascape tidak banyak yang mati 

karena telah ada makanan yang keluar secara berkala.  

 


