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ABSTRAK 

 

 
Salah satu ikan air tawar yang banyak digemari masyarakat adalah ikan patin. Ikan patin 

memiliki komoditas yang bernilai ekonomi tinggi karena memiliki harga jual yang tinggi serta 

dibutuhkan oleh masyarakat secara terus menerus. Dalam budidaya ikan yang baik dan 

meminimalisir benih yang mati, perlu diperhatikan suhu dan tingkat keasaman pada air. Pada 

penelitian ini akan dibuat prototipe smart inland aquaculture. Alat ini dapat melakukan 

pengukuran suhu dan pH, pengontrolan dan pengamatan berbasis IoT. Pengontrolan suhu 

dapat menyalakan heater saat suhu kurang dari 27°C dan cooler saat suhu melebihi 30 °C. 

Sedangkan, pengontrolan pH dapat menyalakan pompa cairan saat pH diluar rentang 6,5-8,5. 

Pengujian yang dilakukan yaitu, kalibrasi sensor suhu dan pH, pengujian homogenitas pada 

media dan pengujian pada prototipe. Hasil kalibrasi diperoleh kesalahan sebesar 0,6% pada 

suhu 25°C, 0,3% pada suhu 28°C dan 0,4% pada suhu 30°C dan kesalahan pH 2,45% pada 

pH 4.00, 2,49% pada pH 6,86 dan 3,85% pada pH 9,18. Prototipe ini memiliki sensitivitas 

yang baik pada pengukuran suhu sebesar 0,9852 pada pengukuran naik dan 0,9862 pada 

pengukuran turun. Sedangkan, pada pengukuran pH didapat sebesar 0,9728 pada pengukuran 

naik dan 0,971 pada pengukuran turun. Pengujian homogenitas didapatkan fluktuasi maksimal 

sebesar 0,3 dan variansi maksimal sebesar 0,3. Hasil pengujian prototipe menunjukan suhu 

dan pH dapat dijaga sesuai dengan set pointt. 

Kata Kunci: Ikan Patin, Smart Inland Aquaculture, Pengukuran Suhu dan pH, 

Pengontrolan, Internet of Things. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 
Penjualan ikan air tawar sangat banyak di pasar, banyak pengusaha melakukan 

budidaya ikan air tawar untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dan hasil yang 

lebih pasti. Ikan air tawar yang dibudidayakan salah satunya ikan patin. Ikan patin 

semakin diminati oleh masyarakat dunia umumnya dan di Indonesia khususnya saat 

ini. Hal ini terbukti dengan permintaan ikan patin yang semakin meningkat dari tahun 

ke tahun. Ikan patin menjadi salah satu andalan dalam peningkatan produksi 

komoditas budidaya saat ini. bersumber dari data Direktorat Jenderal Pengawasan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), menyatakan bahwa produksi 

ikan patin dalam negeri pada tahun 2017 mencapai 245.750 ton. Pada tahun 2019 

produksi ikan patin meningkat secara signifikan hingga mencapai 492.000 ton dan 

memiliki nilai persentase kenaikan rata-rata produksi sebesar 100,23 %. Dalam 

budidaya ikan patin biasanya dimulai dari indukan lalu dikembang biakan agar hasil 

yang didapatkan lebih banyak dan dapat mengurangi pengeluaran yang ada. 

 

Puspita dan Wiryono menyatakan bahwa salah satu bisnis perikanan unggulan 

di indonesia adalah ikan patin. Ikan patin merupakan jenis ikan konsumsi air tawar, 

berbadan panjang dan berwarna putih perak dengan punggung berwarna kebiru- 

biruan. Ikan patin juga merupakan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi karena 

memiliki harga jual yang tinggi serta dibutuhkan oleh masyarakat secara terus 

menerus. Pada proses pengembangan benih patin sangat sulit karena rentan mati, 

dalam proses perkembangan benih tersebut rentan untuk dimakan oleh indukan dan 

terdapat juga faktor lingkungan yang menyebabkan benih tersebut mati (Tahapari et 

al., 2018). Dalam pembudidayaan ikan patin biasanya dilakukan di tambak terbuka, 

dengan dilakukan di tambak terbuka akan terjadi perubahan seperti saat musim 

kemarau suhu air akan meningkat ataupun saat musim hujan suhu air akan menurun, 

hal tersebut akan mempengaruhi terhadap benih patin tersebut, berbeda dengan patin 

yang sudah besar dan dapat beradaptasi dengan mudah. Terdapat standar ideal untuk 
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pertumbuhan benih ikan patin seperti besaran suhu dan pH (SNI : 01- 6483.2 - 2000, 

2000) 

 

Dengan adanya faktor - faktor tersebut dan dengan mengikuti perkembangan 

zaman sudah banyak pembudidaya yang memisahkan benih ikan patin ke 

penampungan yang berbeda atau pindahkan ke dalam akuarium yang mana hanya 

terdapat kumpulan benih patin sehingga benih tersebut tidak dimakan oleh ikan yang 

jauh lebih besar dan faktor lingkungan yang berubah ubah dapat di minimalisir dengan 

mengontrol suhu dan pH yang mengalir dalam penampungan. pengontrolan tersebut 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan benih patin tersebut seperti suhu sebesar 27oC - 

30oC dan pH 6.5 – 8.5(SNI : 01- 6483.2 - 2000, 2000). 

Untuk mendapatkan hasil anakan dengan maksimal dengan meminimalisir 

matinya anakan ikan patin dapat dilakukan dengan cara memindahkan anakan tersebut 

dari indukan maupun ikan besar lainnya dan penampungan tersebut terdapat suatu 

sistem pengukuran suhu dan pH, pengamatan dan pengontrolan suhu dan pH untuk 

menjaga kondisi parameter suhu dan pH sesuai dengan rentang yang diizinkan dalam 

pertumbuhan benih patin air tawar. 

 

 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang tersebut, maka dirumuskan masalah pada 

proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana melakukan pengukuran menggunakan sensor DS18B20 dan sensor 

pH dengan mikrokontroler. Arduino Uno dalam budidaya benih ikan patin. 

2. Bagaimana mengintegrasikan sensor DS18B20, sensor pH meter dengan 

mikrokontroler. Arduino Uno dan Modul Wifi ESP01 serta mengirimkan hasil 

pengukuran dan kondisi kolam ke server melalui internet. 

3. Bagaimana cara mengontrol kondisi kolam agar sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan dengan Peltier TEC1-12706 untuk mengontrol suhu dan 

pompa untuk mengontrol pH. 

4. Bagaimana membuat antar muka (interface) yang dapat menampilkan data 

pengukuran dan kondisi kolam berbasis Internet of Things yang diintegrasikan 

dengan mikrokontroler. 
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5. Bagaimana cara mengakuisisi data pengukuran dan kondisi kolam oleh 

 mikrokontroler. 

 
1.3 

 
Pembatasan Masalah 

 Batasan masalah dalam proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan alat ukur suhu dan keasaman (pH) pada kolam untuk budidaya 

 benih ikan patin. 

2. Hanya menggunakan 2 jenis sensor yaitu sensor suhu dan keasaman (pH). 

  

patin. 

4. Sistem kontrol akan mengatur tingkat keasaman (pH) sebesar 6,5-8,5 dan suhu 

27oC - 30oC. 

5. Akuisisi data ke internet dilakukan dengan mode Wifi melalui modul ESP01. 

 
1.4 

 
Tujuan 

 Tujuan proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan sensor DS18B20 dan sensor pH 4502-C yang sudah 

 terintegrasi dengan mikrokontroler, aktuator dan internet pada Smart Inland 

 Aquaculture untuk budidaya benih ikan patin. 

2. Menentukan linearitas hasil kalibrasi sensor DS18B20. 

3. Menentukan linearitas hasil kalibrasi sensor PH 4502-C. 

4. Untuk menentukan hasil pengujian dari suhu dan keasaman pada kolam untuk 

 budidaya ikan patin. 

 
1.5 

 
Manfaat 

 Manfaat dari penelitian proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

 Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori dan praktik yang 

 didapatkan selama masa perkuliahan, khususnya dalam rangkaian 

 elektronika, pemrograman, akuisisi data, dan antarmuka. 

b. Bagi Akademi 
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Laporan proyek akhir ini dapat dijadikan tambahan referensi untuk penelitian 

pihak Akademi Metrologi dan Instrumentasi serta untuk adik tingkat 

kedepannya. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil dari proyek akhir ini yang berupa prototipe diharapkan dapat dijadikan 

sebagai sarana untuk Menyusun strategi pengembangan sistem pengukuran, 

pengamatan dan kontrol pada budidaya benih ikan patin. 

 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut: 

a. Bab I 

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan proyek akhir, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

b. Bab II 

Bab II memuat teori dasar yang membahas tentang teori umum serta konsep 

dasar mengenai perangkat - perangkat yang digunakan dalam pengerjaan 

proyek akhir. 

c. Bab III 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi tentang 

desain alat, komponen - komponen yang digunakan, prinsip kerja setiap 

komponen sistem, serta metode pengujian alat. 

d. Bab IV 

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi hasil pembuatan alat, 

data hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

e. Bab V 

Bab V adalah penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ikan Patin 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan benih ikan patin 

yaitu: 

 
1. Kualitas Air 

Untuk menjaga kualitas air tetap baik dilakukan dengan membersihkan 

kotoran (P II akuarium atau bak) dan penggantian air sebanyak 50% - 60 % 

setiap 2 hari, sedangkan untuk P II kolam tanah pergantian air sebanyak 20% 

- 30 %/hari (tergantung kualitas air) (SNI : 01- 6483.2 - 2000, 2000) 

2. Suhu Lingkungan 

Suhu sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan pertumbuhan ikan. Secara 

umum, laju pertumbuhan meningkat sejalan dengan kenaikan suhu, dapat 

menekan kehidupan ikan bahkan menyebabkan kematian bila kenaikan suhu 

naik drastis (Kordi dan Tancung, 2005). Suhu pada rentang 27 – 30oC (SNI : 

01- 6483.2 - 2000, 2000) 

3. Kadar Oksigen 

Oksigen terlarut (DO) merupakan salah satu parameter penting yang 

dibutuhkan oleh ikan untuk bernafas. Sumber oksigen dalam air berasal dari 

proses fotosintesis, difusi udara atau sistem resirkulasi air. Proses fotosintesis 

terjadi karena adanya tumbuhan atau fitoplankton yang mengikat 

karbondioksida di dalam air dengan bantuan sinar matahari sehingga 

menghasilkan oksigen. Oksigen terlarut yang berasal dari difusi udara terjadi 

karena permukaan air terbuka sehingga oksigen yang berada di udara berdifusi 

ke dalam perairan karena adanya gerakan air, ikan dan organisme akuatik 

(Sempeno, 2005). Oksigen yang terlarut dalam air sebesar >5 mg/l (SNI : 01- 

6483.2 - 2000, 2000) 

4. Tingkat keasaman 

Tingkat keasaman sangat berpengaruh dalam kehidupan ikan di perairan. 

Keadaan pH yang dapat mengganggu kehidupan ikan adalah pH yang terlalu 
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rendah (sangat asam) dan pH yang terlalu tinggi (sangat basa). Tingkat 

keasaman (pH) pada air pada rentang 6,5 – 8,5(SNI : 01- 6483.2 - 2000, 2000) 

 
 

2.2 Suhu 

Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda/sistem. Suhu 

didefinisikan sebagai suatu besaran fisika yang dimiliki bersama antara dua benda atau 

lebih yang berada dalam kesetimbangan termal. Secara mikroskopis, suhu 

menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda 

masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di 

tempat berupa getaran. Makin tingginya energi atom-atom penyusun benda, makin 

tinggi suhu benda tersebut. Satuan SI (Sistem Internasional) untuk suhu adalah Kelvin 

(K). Skala-skala lain adalah Celsius, Fahrenheit, dan Reamur (Kreith, 1991). 

 

 
2.3 pH 

pH adalah tingkat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan [1]. Ia didefinisikan sebagai 

kologaritma aktivitas ion hidrogen (H+) yang terlarut. Koefisien aktivitas ion hidrogen 

tidak dapat diukur secara eksperimental, nilainya didasarkan pada perhitungan 

teoretis. Skala pH bukanlah skala absolut. Ia bersifat relatif terhadap sekumpulan 

larutan standar yang pH-nya ditentukan berdasarkan persetujuan internasional (Zulius, 

2017). 

 

 
2.4 Metode Pengukuran Suhu 

Suhu atau temperatur adalah derajat panas atau dingin yang diukur berdasarkan 

skala tertentu. Satuan suhu yang biasa digunakan adalah derajat celcius (°C). Terdapat 

empat metode pengukuran suhu antara lain metode perubahan fase, expansion 

properties, sifat radiasi material dan electrical properties (Wahyadi Anggit, 2018). 

a. Metode Perubahan Fase, merupakan pengukuran suhu berdasarkan perubahan 

fase dari bahan/material yang terdiri dari sifat fusi dan vaporisasi. Fusi 

merupakan perubahan fase dari padat menjadi cair, titik leleh atau cair materi 

sifat fusi dijadikan acuan untuk batas bawah skala alat ukur temperatur. 
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Vaporisasi merupakan perubahan fase dari cair menjadi gas atau yang biasa 

disebut dengan proses penguapan. Tekanan uap yang terbentuk sama dengan 

tekanan total permukaan cairan yang dipanaskan. Titik didih berbagai jenis zat 

kimia dapat digunakan sebagai acuan termometrik. Contoh alat ukur yang 

menggunakan metode perubahan fase adalah pyro metric cone dan termometer 

vapor pressure. 

b. Metode Expansion Properties, merupakan metode pengukuran suhu 

berdasarkan ekspansi (pemuaian) bahan/material karena terjadinya kenaikan 

temperatur dilingkunganya sekitarnya. Besarnya ekspansi yang terjadi 

berbanding lurus dengan kenaikan temperatur yang terjadi. Metode expansion 

properties dikelompokkan berdasarkan jenis bahan/material antara lain gas, 

padat dan cair. Aplikasi metode pengukuran suhu expansion properties 

terdapat pada termometer bimetal. 

c. Metode Sifat Radiasi Material, merupakan pengukuran suhu yang 

menggunakan sifat radiatif suatu benda. Setiap benda padat akan 

memancarkan radiasi semakin tinggi apabila berada dalam temperatur yang 

semakin panas. Prinsip sifat radiasi material sesuai dengan Stefan-Boltzman. 

Contoh alat ukur yang menggunakan metode sifat radiasi material adalah 

pyrometer optik dan pyrometer radiasi. 

d. Metode Electrical Properties, metode ini menggunakan sifat elektris suatu 

bahan/material. Sifat elektris suatu logam akan berubah jika temperaturnya 

berubah. Aplikasi metode ini digunakan pada alat ukur suhu thermocouple dan 

termometer electrical resistance. 

 

 
2.5 Metode Pengukuran pH 

 
Keasaman (pH) cukup berpengaruh dalam banyak hal. Seperti kebutuhan air 

minum, pengaruh tanaman di pertanian atau perkebunan dan lainnya. Kebanyakan, pH 

diukur dalam media seperti air dan tanah dan tentu berpengaruh terhadap hasil akhir 

suatu produk, misalkan air minum, hasil panen, buah-buahan, dsb. pH atau keasaman 

dapat diukur dengan berberapa cara. Secara kasar, cara mengukur pH atau keasaman 

air dan tanah memiliki empat kategori: Metode indikator, Metode elektroda-logam 
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(termasuk metode elektroda-hidrogen, metode elektroda quinhydron, metode 

elektroda antimon, Metode elsektroda kaca dan Metode sensor semikonduktor. 

 

a. Mengukur pH Menggunakan Indikator 

Kategori ini pada dasarnya mencakup dua metode: Yang pertama dengan 

membandingkan warna pH yang sesuai standar dengan warna indikator yang 

terdapat dalam cairan uji menggunakan larutan buffer. Metode lainnya adalah 

menyiapkan kertas uji pH yang direndam dalam indikator, lalu merendam 

kertas dalam cairan uji dan membandingkan warnanya dengan warna standar. 

Metode ini sederhana, tetapi rentan terhadap kesalahan. serta tidak memiliki 

akurasi yang tinggi. Metode ini digunakan dalam mengukur pH dengan 

menggunakan kertas strip pH. 

Berbagai penyebab kesalahan dalam metode ini: 

1. Konsentrasi garam tinggi dalam cairan uji 

2. Suhu cairan yang di uji 

3. Zat organik dalam cairan yang di uji 

 
Metode indikator tidak dapat mengukur pH air dengan kemurnian tinggi, 

karena pengaruh indikator itu sendiri terlalu besar. 

 

b. Metode Elektroda-Hidrogen 

Elektroda hidrogen dibuat dengan menambahkan platinum hitam ke 

platinum atau plat platinum. Elektroda hidrogen direndam dalam larutan uji 

dan muatan listrik terjenuhkan dengan gas hidrogen. Potensi elektroda diukur 

antara elektroda hitam platinum dengan elektroda perak klorida. Potensi ini 

berbanding terbalik dengan pH larutan. Metode hidrogen-elektroda merupakan 

standar di antara berbagai metode untuk mengukur pH. Nilai-nilai yang 

diturunkan menggunakan metode lain menjadi dapat dipercaya hanya ketika 

nilai-nilai itu cocok dengan yang diukur menggunakan metode elektroda 

hidrogen. Namun, metode ini tidak tepat untuk penggunaan sehari-hari karena 

upaya dan biaya yang cukup besar, dengan ketidaknyamanan penanganan gas 

hidrogen dan pengaruh besar oksidasi atau pengurangan zat dalam larutan yang 

diuji. 

 
c. Metode Elektroda Quinhydron 
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Ketika quinhydrone ditambahkan dalam pengukuran pH, zat ini 

dipisahkan menjadi hydroquinone dan quinone. Karena kelarutan quinone 

bervariasi tergantung pada nilai pH larutan, pH dapat ditentukan dari tegangan 

antara platinum dan elektroda referensi. Meskipun metode ini sederhana, 

metode ini jarang digunakan saat ini. Hal ini dikarenakan metode ini tidak 

bekerja saat oksidasi atau pengurangan zat, atau ketika larutan uji memiliki pH 

di atas 8 atau 9. Catatan: Solusi quinhydron dari pH tertentu terkadang 

digunakan untuk memeriksa apakah ORP meter beroperasi secara normal. 

Prinsip elektroda quinhydron diterapkan dalam kasus seperti itu. 

d. Metode Antimon-Elektroda 

Metode ini melibatkan perendaman ujung batang antimon yang dipoles 

ke dalam larutan yang ingin diuji, selain itu juga merendam elektroda referensi 

dan mengukur pH dari perbedaan potensial di antara keduanya. Metode ini 

pernah digunakan secara luas karena aparatusnya kuat dan mudah ditangani. 

Namun, aplikasinya sekarang sangat terbatas karena hasilnya bervariasi 

tergantung pada tingkat pemolesan elektroda sehingga membuat alat ini 

memiliki reproduktifitasnya rellndah. Catatan: Metode ini sekarang hanya 

digunakan dalam kasus di mana tingkat akurasi yang tinggi tidak diperlukan 

(hanya untuk penggunaan industri). 

e. Metode Elektroda Kaca 

Metode elektroda kaca menggunakan dua elektroda, elektroda gelas dan 

elektroda referensi, untuk menentukan pH larutan dengan mengukur tegangan 

(potensial) di antara mereka. Metode ini adalah yang paling umum digunakan 

untuk pengukuran pH, karena potensi cepat dalam mencapai kesetimbangan 

dan menunjukkan reproduktifitas yang baik, dan karena metode ini dapat 

digunakan pada berbagai jenis pengukuran pH, oksidasi atau zat pengurang 

memiliki dampak yang sangat kecil pada hasil. Metode elektroda kaca banyak 

digunakan, tidak hanya di industri tetapi juga di banyak bidang lainnya. Dalam 

bagian "Metode Pengukuran pH", JIS menyatakan, "Karena pengukuran 

menggunakan elektroda hidrogen, seperti yang dijelaskan dalam bagian 

definisi, belum tentu tepat, pengukuran menggunakan elektroda kaca 

direkomendasikan untuk pengukuran pH industri. 

f. Metode sensor semikonduktor 
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Sensor pH semikonduktor, yang pengembangannya dimulai sekitar tahun 

1970, menggantikan elektroda kaca dengan chip semikonduktor. Sensor ini, 

yang dikenal sebagai transistor efek medan sensitif ion (ISFET), tidak hanya 

tahan terhadap kerusakan tetapi juga mudah miniatur. Miniaturisasi 

memungkinkan penggunaan jumlah sampel yang lebih kecil untuk 

pengukuran, dan memungkinkan untuk melakukan pengukuran dalam ruang 

yang sangat kecil dan pada permukaan solid state. Sensor ini menjanjikan 

aplikasi yang berguna dalam pengukuran di bidang biologi dan kedokteran. 

Salah satu sensor semikonduktor untuk mengukur pH adalah pHionics STs pH 

Sensor. 

Sensor pH pHionics adalah pengukur pH air yang dapat digunakan serta 

kompatibel dengan Onset HOBO RX3000, sensor pH STs menyediakan 

channel tersendiri yang dapat digunakan secara bersamaan mentransmisikan 

sinyal pH dan suhu - dua kabel untuk pH dan dua kabel untuk suhu. Desain 

yang kompak membuat sensor / pemancar yang ini ideal untuk aplikasi seperti 

pengendalian proses, perolehan data, pengolahan air limbah, dan pemantauan 

air tanah. Selain itu, sekarang ini, sebagian besar metode pengukuran pH 

menggunakan titik yang hasilnya akan ditampilkan sebagai gambar. Metode- 

metode tersebut menggunakan teknologi informasi untuk memvisualisasikan 

distribusi pH. 

 

 
2.6 Karakteristik Pengukuran 

2.6.1 Bias 

Dalam pengukuran atau pengambilan atau pengambilan sampel, bias adalah 

perbedaan antara rata-rata populasi dari pengukuran atau hasil tes dan referensi yang 

diterima atau nilai sebenarnya. Bias mengarah pada perkiraan yang terlalu rendah atau 

terlalu tinggi dari nilai sebenarnya. Bias pada pengukuran disebabkan oleh perangkat 

atau prosedur pada saat pengukuran yang salah. Bias pada pengambilan sampel 

disebabkan oleh pengambilan sampel yang tidak representatif dari populasi target. 

(Walther, B. A., & Moore, J. L., 2005) 

Bias = X benar − X ................................................................................................................... (2.1) 
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2.6.2 Akurasi 

Akurasi didefinisikan sebagai derajat kedekatan antara nilai dari penunjukan 

alat ukur dengan nilai sebenarnya. Nilai dari akurasi menunjukan seberapa dekat hasil 

penunjukan alat ukur atau eksperimen dengan nilai sebenarnya 

Akurasi = (1− 
Bias + 3 

)100% .................................................................................... (2.2) 
xbenar 

(2.1) 

 

 
 

2.6.3 Presisi 

Presisi atau ketepatan adalah derajat kedekatan dalam satu kelompok data 

pengukuran dan input yang sama. Besarnya presisi bergantung pada nilai yang 

diperkirakan atau diamati dan tidak bergantung pada nilai sebenarnya. Dalam 

pengukuran, presisi muncul dari varians yang dihasilkan oleh perangkat atau prosedur 

pengukuran. Varians total kemudian muncul dari variabilitas yang dihasilkan oleh 

kesalahan pengukuran, variasi sampel dan varians estimasi. Misalnya, ketepatan 

pengukuran variabel kontinu bergantung pada resolusi alat pengukur. Sebagai contoh, 

jika resolusi alat sangat kasar, setiap kali alat pengukur akan mengembalikan 

pengukuran yang sama persis dari objek tetap, dan presisi akan nol, tetapi jika 

resolusinya cukup baik, presisi akan lebih besar dari nol. Angka-angka penting dari 

pengukuran yang dilaporkan harus mencerminkan ketepatan pengukuran ini. 

(Walther, B. A., & Moore, J. L., 2005) 

Presisi = (1− 
3 

)100% .......................................................................................... (2.3) 

X 

 

( xi − xrata−rata ) 
 = ………………………………………………………… (2.4) 

n −1 
 

_  xi 

= 
……………………………………………………………………….. (2.5) 

n 
 

 : Standar deviasi 

 
xbenar : Nilai pengukuran standar 

x 

2 
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xi : Nilai pengukuran 

x̅ : Nilai rata-tara pengukuran 

 
n : Jumlah data 

 

 

 
2.6.4 Kesalahan 

Error atau kesalahan merupakan perbedaan nilai sebenarnya dengan nilai 

pengukuran dari objek yang diukur. Kesalahan pada pengukuran dapat disebabkan 

oleh hal-hal sebagai berikut: 

a. Akumulasi dari kesalahan-kesalahan yang ada dan diketahui pada setiap 

elemen dari sistem instrumentasi. 

b. Terdapatnya elemen di dalam sistem yang tidak berfungsi dengan benar. 

c. Efek dari transduser di dalam proses. 

d. Sensitivitas atau kepekaan ganda dari transduser. 

e. Sumber-sumber kesalahan lainnya. 

 3 + Bias  

 xbenar   
100%.................................................................................... (2.6) 

  

 

 

2.6.5 Sensitivitas 

Sensitivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan hubungan antara perubahan 

keluaran dan perubahan masukan sensor. Sensitivitas dinyatakan dengan 

perbandingan nilai output dari alat ukur dengan nilai input dari alat ukur. 

K = 
eo ................................................................................................................................................................................................(2.7) 

ei 

 

 

2.6.6 Linearitas 

Linieritas didefinisikan sebagai simpangan maksimum kurva kalibrasi 

terhadap suatu garis lurus. Linearitas juga menunjukan hubungan antara nilai input 

dan nilai output dari suatu instrumen. Linieritas dinyatakan dengan persamaan garis. 

Error = 
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eo = mei + b ............................................................................................................. (2.8) 

 
N e e −

 
e 

 
e 

 
i o  

m = 
i  
 0 


 ............................................................................... 

(2.9) 

N e i
2  − N eo

2
 

 
e 


e 

2  
− 

 
e e 

2  
e 

 
0  i     

b = 
i    0    




 i 


 ................................................................. 

 

(2.10) 

N e i
2  − N eo 

2
 

 
eo∶ Output pengukuran 

ei ∶ Input pengukuran 

m: Linieritas 

b: Konstanta 

 

 
 

2.6.7 Histerisis 

Histeresis merupakan perbandingan nilai pembacaan output dengan input 

tertentu sensor bila nilai input didekati dari nilai yang lebih rendah dan yang lebih 

tinggi dengan perubahan naik dan turun. Histeresis input dapat diketahui dengan 

menganggap eo sebagai nilai minimum. Sedangkan, histeresis output dapat diketahui 

dengan menganggap ei sebagai nilai minimum. Histeresis dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

einaik − eiturun ........................................................................................................................................................................................................... (2.11) 

 
eonaik − eoturun .........................................................................................................................................................................................................(2.12) 

 
2.7 Metode Kalibrasi Termometer Digital 

2.7.1 Ruang Lingkup 

 
Metode ini digunakan untuk melaksanakan kalibrasi termometer digital 

dengan menggunakan termometer digital standard (sensor thermocouple/ RTD) 

dengan rentang ukur / kapasitas sampai 600oC. 
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Metode ini juga digunakan untuk pemeriksaan rutin (kalibrasi internal sesuai 

dengan kebutuhan). 

 

 
2.7.2 Peralatan 

 
Peralatan yang digunakan saat kalibrasi: 

 
1. Termometer digital standard beserta sertifikat. 

2. Media kalibrasi yang sudah terkalibrasi. 

3. Bak cairan 

 
 

2.7.3 Persiapan 

 
Hal yang perlu dipersiapkan sebelum dilakukan kalibrasi: 

 
1. Catat semua spesifikasi termometer pada lembar kerja 

2. Periksa terlebih dahulu prinsip kerja kedua instrument 

3. Posisikan sensor kedua termometer pada jarak ideal 

4. Posisikan tampilan termometer sedemikian rupa agar mudah terbaca 

5. Bersihkan tampilan termometer dari kotoran dan debu 

6. Hidupkan termometer selama ± 30 menit untuk pemanasan 

7. Buat beberapa percobaan pengukuran 

 
 

2.7.4 Prosedur 

A. Pemeriksaan Skala 

1) Pilih salah satu dari skala termometer untuk dilakukan pengukuran 

2) Pastikan bahwa suhu telah tunak, dan catat pembacaan nilai nominal pada 

kolom 1. 

3) Secara berturut – turut catat bacaan alat pada kolom 2 dan standar pada 

kolom 3. 

4) Ulangi sampai sebanyak 5 kali. 

5) Hitung koreksi dengan rumus: 

Q = Ps tan dar − Palat ......................................................................................................................................................... (2.13) 

6) Catat error of specification. 

7) Catat koreksi minimum. 
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................................ 

8) Catat koreksi maksimum. 

9) Tentukan nilai koreksi maksimum. 

10) Bila nilai koreksi maksimum lebih besar dari toleransi spesifikasi alat, 

maka termometer digital yang dikalibrasi perlu di adjust ulang atau di 

repair. 

 
B. Kemampuan Baca Kembali 

1) Pastikan pembacaan termometer digital telah stabil, mulai lakukan 

pengukuran untuk suhu dengan nominal tertentu 

2) Catat pembacaan alat pada kolom 2 dan pembacaan standar pada kolom 1 

3) Ulangi butir 1 dan 2 sampai 10 kali percobaan 

4) Hitung koreksi 

5) Lakukan butir 1 sampai 4 untuk titik selanjutnya 

6) Hitung rata-rata koreksi 

7) Hitung standar deviasi dan koreksi maksimum dengan rumus: 

 =  ( Di – D) n −1 ................................................................................ (2.14) 

Di = koreksi ke-i 

D = rata-rata koreksi 

n = Jumlah koreksi 

8) Hitung error regresi 

9) Hitung ketidakpastian standar UA1 dengan rumus: 

UA1 = 
maks ................................................................................................................................................. (2.15) 

n 

10) Hitung ketidakpastian regresi UA2 dengan rumus: 

SSR
UA2 =  ...........................................................................  (2.16) 

n − 2 

SSR = Sum Square Residual 

11) Hitung ketidakpastian Resolusi UB1 dengan rumus: 

UB1 =  Re solusi / 2 : ...3  ...................................................................... (2.17) 

12) Hitung ketidakpastian termometer standar UB2 dengan rumus: 

UB2 = 
a
 

k 

 
………………………………………………..………… (2.18) 

a = ketidakpastian kalibrator 
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K = faktor cakupan 

13) Hitung ketidakpastian media kalibrasi UB3 dengan rumus: 

UB3 = 
a
 

k 

 
…………………………………………………..……… (2.19) 

14) Hitung besarnya Uc (Ketidakpastian kombinasi) dengan rumus: 

Uc = ....U...A..1..2...+..U..A...2..2..+...U..B...1..2..+...U..B...2..2..+...U..B...3..2  ............................................................ (2.20) 

15) Dengan tingkat kepercayaan CL = 95%, hitung faktor cakupan k 

16) Hitung ketidakpastian termometer Uexp dengan rumus: 

Uexp = k.Uc ...................................................................................... (2.21) 

k = faktor cakupan 

Uc = ketidakpastian kombinasi 

 

 
2.8 Internet of Things (IoT) 

Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang 

memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan 

adanya interaksi dari manusia ke manusia atau dari manusia ke komputer. Internet of 

Things (IoT) adalah struktur di mana objek, orang disediakan dengan identitas 

eksklusif dan kemampuan untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan dua 

arah antara manusia ke manusia yaitu sumber ke tujuan atau interaksi manusia ke 

komputer. (Burange & Misalkar,2015) 



 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
3.1 Desain Smart Inland Aquaculture 

Prototipe smart inland aquaculture pada projek akhir ini dirancang untuk dapat 

melakukan pengontrolan suhu dan pH. Pengontrolan suhu menggunakan prinsip 

peltier, sedangkan pompa digunakan untuk mengeluarkan cairan untuk mengatur pH. 

Media akrilik yang berbentuk balok dengan ukuran 35 x 25 x 15 cm. Media 

tersebut digunakan sebagai media untuk budidaya benih ikan patin. Suhu dan pH pada 

smart inland aquaculture akan dikontrol dengan sistem kontrol dari prototipe, keadaan 

air yang ada di dalam media akan dijaga sesuai dengan rentang pengukuran yang telah 

ditentukan. Smart inland aquaculture ini dibuat menyerupai pembenihan yang ada 

dengan menggunakan akuarium kaca. Prototipe terletak diatas media dengan 

menggunakan kotak filter akuarium yang didalamnya diletakkan komponen prototipe 

terlihat pada gambar 3.1 dan gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Tampak Atas Smart Inland Aquaculture 
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Gambar 3.2 Tampak Depan Smart Inland Aquaculture 

 

 

3.2 Desain Prototipe Alat Ukur 

Prototipe smart inland aquaculture digunakan untuk mengukur, pengamatan 

dan pengontrolan suhu dan pH .Pada gambar 3.3 terdapat sensor pH 4502-C dengan 

posisi tetap sehingga tidak dapat dipindah–pindah, water block sebagai media untuk 

memanaskan dan mendinginkan air untuk mengontrol air yang ada pada media 

budidaya agar suhu sesuai dengan rentang. Pada water block terdapat heater yang 

berfungsi untuk memanaskan water block dan cooler untuk mendinginkan water block 

setelah water block dipanaskan atau didinginkan air keluar melalui selang yang ada di 

sisi kanan cooler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Tampak Kanan Prototipe Smart Inland Aquaculture 
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Pada gambar 3.4 terdapat sensor suhu DS18B20 yang dikeluarkan dari bagian 

bawah kotak filter akuarium yang dapat dipindahkan ke sisi manapun berbeda dengan 

sensor pH yang tetap. Terdapat pompa yang terletak didasar media budidaya untuk 

mengalirkan air dari media ke water block, pompa tersebut selalu menyala sehingga 

air selalu mengalir masuk ke water block dan langsung keluar dari water block. Kotak 

penampung cairan difungsikan menyimpan cairan untuk menetralkan air apabila nilai 

keluar rentang. Air tersebut dikeluarkan dengan pompa yang terletak didalam kotak 

penampungan yang dihubungkan dengan selang ke arah media. Penunjukan hasil 

pengukuran ditampilkan di LCD yang terletak diatas penutup kotak filter akuarium, 

dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.4 Tampak Kiri Prototipe Smart Inland Aquaculture 

Pada bagian dalam kotak filter akuarium terdapat Arduino Uno, Relay 4 

channel, protoboard, kabel jumper, modul pH dan ESP-01. Terdapat dua power supply 

9 volt yang dihubungkan ke arduino dan power supply 12 volt yang dihubungkan ke 

pompa yang ada pada media dan sistem kontrol di relay. Pada relay dihubungkan 

dengan sistem kontrol pH yaitu pompa cairan dan sistem kontrol suhu yaitu heater dan 

cooler. Pompa cairan akan aktif apabila pengukuran pH keluar dari rentang dengan 
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time dengan menggunakan smartpHone ataupun komputer yang tersambung internet. 

Digunakan Thingspeak sebagai platform Internet of Things (IoT) open source/cloud 

untuk mengakuisisi, menyimpan, dan mengambil data. 

Prinsip kerja prototipe smart inland aquaculture dapat dilihat pada gambar 3.5 

berikut: 

mengeluarkan cairan aquades. Heater akan aktif saat pengukuran suhu kurang dari 27 

oC dan cooler akan aktif saat pengukuran suhu lebih dari 30 oC. 

 
Pengukuran suhu menggunakan sensor DS18B20 dan pengukuran pH 

menggunakan sensor pH 4502-C. Hasil dari pengukuran ditampilkan melalui LCD dan 

juga dapat dilihat melalui thingspeak. Dapat ditampilkan pada thingspeak karena 

terdapat modul wifi ESP01 yang dihubungkan dengan arduino dan jaringan internet. 

Koneksi jaringan internet digunakan untuk mengirim dan mengakuisisi data secara 

online. Data hasil pengukuran dari prototipe dapat dilihat dari manapun secara real 
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Gambar 3.5 Diagram Blok Prototipe Smart Inland Aquaculture 

Prinsip kerja pada prototipe dapat dengan menghubungkan kedua power 

supply, power supply yang pertama dihubungkan untuk menjalankan mikrokontroler 

dan power supply kedua dihubungkan dengan sistem kontrol dan pompa yang menyala 

terus menerus. Pompa yang ada pada media akan menyala dan mengalirkan air ke 

dalam water block, apabila air yang tertampung sudah penuh akan dikeluarkan 

kembali kedalam media. Sistem pengukuran akan mengukur suhu dan pH, hasil 

pengukuran akan ditampilkan pada LCD dan Thingspeak. Saat hasil pengukuran 

didapatkan keluar dari set point maka relay akan aktif sesuai dengan hasil pengukuran 

yang diluar set point. Apabila keluar dari rentang suhu dibawah 27 oC maka heater 

akan menyala dan memanaskan water block berisikan air yang sudah tertampung sama 

juga prinsipnya dengan cooler. Cooler akan menyala saat suhu melebihi dari 30 oC. 

Dalam pengukuran suhu saat pengukuran keluar dari set point maka pompa yang ada 

pada kotak cairan akan menyala untuk mengeluarkan aquades untuk menetralkan 

cairan yang ada pada media. 
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3.3 Rangkaian Pengukuran 

3.3.1 Sensor Suhu 

Sensor suhu yang digunakan adalah satu buah sensor DS18B20. Sensor ini 

memiliki kemampuan tahan air (waterproof). Sensor ini cocok digunakan dalam 

pengukuran suhu di akuarium dan harganya relatif murah. Dalam penggunaannya 

sensor ini dihubungkan dengan Arduino dengan pin 5v pada Arduino ke pin Vcc, Gnd 

KE Gnd dan pin 7 digital ke DQ (Wire Data) yang ada pada sensor DS18B20. Rentang 

suhu yang diukur sebesar 27oC - 30oC. Hasil dari pengukuran ini akan ditampilkan 

pada LCD dan juga akan ditampilkan pada thingspeak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Wiring Sensor DS18B20 

3.3.2 Sensor pH 

Sensor pH merupakan salah satu variabel pengukuran yang dibutuhkan dalam 

budidaya ikan selain suhu. Sensor pH yang digunakan ialah pH-4502C. Standar yang 

telah ditetapkan dengan rentang pH 6,5 – 8,5. Sensor pH tersebut tersedia modul untuk 

ker arduino dengan memiliki 6 pin yang ada pada modul pH, dalam penerapannya pin 

yang dihubungkan ialah pin 5v yang ada di arduino ke pin Vcc, Gnd ke Gnd dan Po 

yang ada pada modul pH dihubungkan ke pin A0 pada arduino. Po adalah pH meter 

output dengan menggunakan pin analog sedangkan pin dua lainnya pada PH-4502C 

tidak digunakan. 



23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Wiring Sensor PH 4502-C 

 

 
3.4 Rangkaian Monitoring 

3.4.1 LCD (Liquid Crystal Display) 

LCD yang digunakan ialah LCD 16x2 yang dimana dihubungkan dengan 

komunikasi I2C (Inter Integrated Circuit) agar lebih efisien dalam penggunaan pin 

pada arduino. LCD dihubungkan dengan I2C converter sehingga yang awalnya LCD 

harus dihubungkan setidaknya 7 pin menjadi 4 pin. Pada I2C terdapat pin Vcc, pin 

GND, pin SDA (serial data), dan SCL (serial clock). Setiap pin pada I2C akan 

dihubungkan dengan pin Arduino, yaitu pin Vcc dengan 5V, pin GND dengan GND, 

pin SCA dengan A4, dan pin SCL dengan A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.8 Wiring LCD 
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3.4.2 Modul Wi-Fi ESP01 

Pada prototipe ini modul Wifi ESP8266 yang digunakan adalah modul Wifi 

ESP8266 jenis ESP-01 yang berfungsi untuk menghubungkan prototipe dengan 

jaringan internet dan membentuk koneksi TCP/IP agar terhubung dengan thingspeak 

sehingga dapat melakukan proses unggah dan unduh data hasil pengukuran. Modul 

Wifi ESP8266 dihubungkan dengan arduino menggunakan komunikasi serial 

Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) terdapat pada pin RX dan TX. 

Pada modul Wi-Fi ESP8266 terdapat 8 pin yaitu Vcc, GND, RXD, TXD, CH_PD, 

GPIO_0, GPIO_1, dan RSTn. Namun, hanya 5 pin yang dihubungkan dengan 

Arduino, yaitu pin Vcc, GND, RXD, TXD dan RSTn. Pin Vcc dan RSTn dihubungkan 

dengan 3.3V, pin GND dihubungkan dengan GND, sedangkan pin RXD dan TXD 

masing-masing dihubungkan dengan pin D2 dan D3 menggunakan library software 

serial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Wiring ESP01 

 

 
3.5 Rangkaian Controlling 

3.5.1 Relay 

Rangkaian controlling menggunakan relay 2 channel yang digunakan sebagai 

aktuator untuk mengaktifkan ataupun menon-aktifkan komponen kontrol suhu dengan 

peltier dan kontrol pH dengan pompa mini DC. Relay 2 channel memiliki 4 pin yang 

dimana dihubungkan dengan arduino yaitu Vcc dengan pin 5v, GND dengan pin GND, 

IN1 dengan pin D8 dan IN2 dengan pin D9. 
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Gambar 3.10 Wiring Relay 4 Channel 

 

 

3.5.2 Peltier 

Dalam pengontrolan suhu digunakan komponen peltier untuk mengatur panas 

atau dinginnya air yang ada dalam akuarium. Peltier dihubungkan ke relay yang 

dimana aktif atau tidaknya peltier sesuai dengan rentang pengukuran yang ada. 

Rentang pengukuran suhu pada 27 – 30oC. saat keadaan suhu pada akuarium berada 

diluar rentang maka peltier akan aktif untuk mendinginkan air atau memanaskan air 

yang ada dalam akuarium. 
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Gambar 3.11 Wiring Peltier (Heater dan Cooler) 

 

 

3.5.3 Pompa 

Pompa yang digunakan pada prototipe ini adalah pompa mini DC yang dimana 

berfungsi untuk mengeluarkan cairan penetral air. Pompa dihubungkan dengan relay 

yang mengatur aktif atau tidaknya pompa sesuai dengan rentang pengukuran 

keasaman yang ada dalam akuarium. 
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Gambar 3.12 Wiring Pompa 

 

 

3.6 Spesifikasi Alat 

3.6.1 Arduino Uno 

Mikrokontroler yang digunakan ialah Arduino uno. Arduino berfungsi sebagai 

pusat pemroses input sinyal elektronik menjadi output sinyal elektronik yang 

dibutuhkan. Input berupa sinyal elektronik ini berasal dari komponen yang 

dihubungkan yang dimana salah satunya adalah sensor suhu dan pH. 

Tabel 3.1 Spesifikasi Arduino Uno 

Sumber: Robotic Basics 

Tegangan Operasi 5V 

Tegangan Input (disarankan) 7-12V 

Batas Tegangan 

Input 

6-20V 

Pin Digital I/O 14 (di mana 6 pin output PWM) 
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3.6.2 Sensor Suhu (DS18B20) 

Sensor suhu berfungsi untuk melakukan pengukuran suhu yang ada pada 

akuarium agar mengetahui nilai sebenarnya air yang ada dalam akuarium. Hasil dari 

pengukuran suhu akan ditampilkan pada LCD dan thingspeak. 

Tabel 3.2 Spesifikasi Sensor DS18B20 

Sumber: https://components101.com/ 

3.6.3 Sensor pH (PH-4502-C) 

Sensor pH berfungsi untuk melakukan pengukuran keasaman air yang ada 

dalam akuarium. Hasil yang didapatkan akan ditampilkan pada LCD dan Thingspeak. 

Tabel 3.3 Spesifikasi Sensor pH-4502C 

6 

40 mA 

3.3V 50 mA 

32 KB (ATmega328), di mana 
0,5 KB digunakan oleh 
bootloader 

2 KB (Atmega328) 

1 KB (Atmega328) 
  16 Hz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tegangan Input 3 – 5,5 Volt DC 

Tingkat 

Keakuratan 

0,5oC (pada kisaran – 10oC – 85oC) 

Batas Temperatur -55 °C sampai +125 °C 

Output Digital 1-wire 

Resolusi ADC 9-bit 

Waktu Konversi 750 ms 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: cimpleo 
 

Tegangan Operasi 5 Volt DC 

Rentang 
Konsentrasi 

pH 0 – 14 

Waktu Respon 5 s 

Suhu Kerja -10oC - 50oC 

Akurasi 0,1 pH 
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3.6.4 Peltier TEC1-12706 

Peltier yang digunakan untuk memanaskan dan mendinginkan air. Pada 

prototipe ini digunakan dua buah peltier sebagai heater dan cooler. Peltier 

ditempelkan pada water block sehingga peltier akan memanaskan atau mendinginkan 

water block yang sudah menampung air. 

Tabel 3.4 Spesifikasi Peltier 

Sumber: digiwarestore.com 

Catu daya 0-15,2 V 

Arus input 0-6A 
Daya 60W 

Suhu Operasi -55 – 83OC 

Dimensi 40x40x4 mm 

 

 

3.6.5 Pompa 

Pompa digunakan untuk menghisap air. Pada prototipe ini digunakan dua 

pompa. Pompa pertama yang berada di dalam media yang berfungsi untuk menghisap 

air dan mengalirkan ke dalam water block dan pompa yang kedua berada di dalam 

kotak penampung cairan untuk mengeluarkan cairan untuk menetralkan air yang ada 

pada media. 

 

 
3.6.6 Liquid Crystal Display (LCD) 

Liquid Crystal Display (LCD) digunakan untuk menampilkan informasi dari 

mikrokontroler berupa pembacaan suhu dan pH dari sensor.Tampilan pada LCD 

menampilkan hasil pengukuran pH pada kolom 1 dan hasil pengukuran suhu pada 

kolom 2. 

 

 
3.6.7 Modul Wifi ESP01 

Modul wifi digunakan sebagai komponen tambahan mikrokontroler (Arduino 

Uno) agar dapat langsung terhubung dengan wifi. Terhubungnya Arduino dengan wifi 

maka data pengukuran yang didapatkan dalam pengukuran menggunakan sensor suhu 

dan pH dapat dikirimkan dan ditampilkan pada thingspeak. 
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Tabel 3.5 Spesifikasi ESP01 

Sumber: https://www.microchip.ua/wireless/esp01 
 

Chip Espressive ESP8266 

Frequency 80 - 160MHz 

Ram 32KB 

FLASH memory 1MB 

power voltage 3,3 V 

Consumption 50 μA - 350 mA 

Communication serial, I2C, SPI, ADC, 
  WIFI  

 

 
3.6.8 Relay 

Relay berperan sebagai komponen yang akan mengaktifkan atau menon- 

aktifkan komponen yang dihubungkan, komponen yang dihubungkan ialah peltier 

(heater dan cooler) dan pompa. Komponen tersebut akan aktif apabila hasil 

pengukuran yang didapatkan di luar rantang pengukuran yang telah disesuaikan. 

Spesifikasi: 

 
a. Input relay 5V DC 

b. Maksimum load 250VAC/10A 30VDC/10A 

c. Dilengkapi dengan optocoupler isolation untuk melindungi board 

microcontroller dari tegangan AC 

d. Memiliki LED indikator. 

e. Menggunakan terminal blok sehingga pemasangan kabel menjadi mudah 

f. Output keluaran 4 channel maksimal 10A 

 

 
3.7 Prosedur Pengujian Alat 

3.7.1 Prosedur Pengujian Kalibrasi Sensor Suhu 

Pengujian kalibrasi sensor suhu DS18B20 bertujuan untuk mengetahui nilai 

kesalahan dari setiap titik uji. Kalibrasi ini dilakukan dengan membandingkan sensor 

suhu dengan alat ukur standar. Alat ukur standar yang digunakan adalah termometer 

digital standar dan menggunakan dry block sebagai media kalibrasi. Berikut prosedur 

kalibrasi: 

1. Siapkan prototipe alat ukur suhu, dry block dan termometer standar. 

2. Hubungkan adaptor ke jala-jala listrik. 

http://www.microchip.ua/wireless/esp01
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3. Letakkan sensor suhu dan termometer standar kedalam dry block. 

4. Suhu pada dry block diatur pada suhu yang diinginkan°C. 

5. Tunggu hingga nilai pada dry block stabil. 

6. Pembacaan dilakukan dengan melihat nilai hasil pengukuran dari sensor suhu 

pada display LCD 16x2 prototipe ini dan tampilan pada termometer standar. 

7. Masukan data ke table excel yang telah dibuat. 

8. Ulangi Langkah 4-7 dengan mengubah settingan suhu pada dry block. 

9. Pengambilan data dilakukan dengan pengukuran naik dan turun, pada setiap 

titik uji diambil 15 data. 

 
 

3.7.2 Prosedur Pengujian Kalibrasi Sensor pH 

Pengujian kalibrasi sensor PH 4502-C bertujuan untuk mengetahui nilai 

kesalahan dari setiap titik uji. Kalibrasi ini dilakukan dengan membandingkan sensor 

pH dengan cairan pH Standar. Berikut prosedur kalibrasi: 

1. Siapkan prototipe alat ukur pH, tiga buah gelas bersih, dan aquades. 

2. Siapkan serbuk kalibrasi dengan pH 4, 6,86 dan 9,18. 

3. Tuangkan serbuk kalibrasi ke masing-masing gelas. 

4. Tuangkan aquades sebanyak 250 mL ke masing-masing gelas. 

5. Aduk hingga merata dan semua serbuk terlarut. 

6. Hubungkan adaptor ke jala-jala listrik. 

7. Ukur suhu air di masing masing gelas, lalu catat. 

8. Letakan sensor pH kedalam gelas, tunggu selama 2 menit dan catat hasil 

pengukuran pada display LCD 16x2. 

9. Angkat sensor dan bersihkan menggunakan tisu, lalu celupkan sensor kedalam 

aquades dan bersihkan kembali sensor menggunakan tisu. 

10. Masukan data ke table excel yang telah dibuat. 

11. Ulangi langkah 8-10 dengan pH yang berbeda, lakukan pengukuran naik dan 

turun 

12. Pengambilan data dilakukan dengan pengukuran naik dan turun, pada setiap 

titik uji diambil 15 data. 
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3.7.3 Prosedur Pengujian Homogenitas pada Media 

Pengujian homogenitas pada media bertujuan untuk mengetahui nilai suhu 

pada sisi–sisi media. Kalibrasi dilakukan dengan menggunakan dua sensor suhu yang 

digunakan sebagai standar dan sensor pada prototipe sebagai pembacaan nilai pada 

media. Berikut prosedur pengujian: 

1. Siapkan prototipe alat ukur suhu, media dan dua sensor suhu sebagai standar 

dengan ditandai sensor A dan B. 

2. Hubungkan adaptor ke jala-jala listrik. 

3. Letakkan alat ukur suhu, sensor A dan B seperti pada gambar 3.12 dan 3.13. 

4. Tutup media dengan penutup. 

5. Catat hasil pembacaan pada alat ukur suhu, sensor A dan B setiap 2 menit. 

6. Ambil sebanyak 30 data. 

 
Pada gambar 3.12 alat ukur suhu diletakan dititik tengah P dan L. Sedangkan, 

pada sensor A dan B diletakan di tepi media dan sejajar dengan alat ukur. Letak 

kedalaman sensor dapat terlihat pada tabel 3.13, Alat ukut diletakan pada kedalaman 

setengah T. Sedangkan untuk sensor A diletakan hingga menyentuh dasar media dan 

sensor B hingga besi pada sensor tercelup sepenuhnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.13 Letak Sensor pada Media Tampak Atas 
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Gambar 3.14 Letak Sensor pada Media Tampak Depan 
 

 

 

3.7.4 Prosedur Pengujian Prototipe Smart Inland Aquaculture 

Pengujian prototipe smart inland aquaculture bertujuan untuk mengetahui 

kinerja prototipe alat ukur suhu dan pH, mengontrol suhu dan pH dan pengamatan 

pengukuran yang ditampilkan melalui LCD dan thingspeak. Pengujian ini dilakukan 

pada media yang telah dibuat dengan ukuran 35 x 25 x 15 cm. Pengujian ini dilakukan 

dengan menjaga agar parameter suhu 27oC - 30oC dan pH 6,5 – 8,5. Saat suhu dibawah 

27 oC maka heater akan otomatis menyala dan pada saat suhu melebihi 30 oC maka 

cooler akan otomatis menyala. Dalam pengontrolan pH saat pH diluar rentang maka 

pompa pada kotak penampungan cairan akan mengeluarkan cairan aquades. Berikut 

prosedur pengujian keseluruhan prototipe smart inland aquaculture: 

1. Siapkan prototipe smart inland aquaculture. 

2. Letakkan prototipe di atas media. 

3. Sambungkan adaptor ke jala-jala listrik. 

4. Lakukan pengambilan data pada waktu pagi, siang, sore, dan malam hari. 

5. Pembacaan hasil pengukuran dapat dilihat di display LCD atau pada 

thingspeak. 

6. Catat hasil pengukuran setiap dua menit dan ambil sebanyak 30 data dalam 

satu waktu. 
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Gambar 3.15 Flowchart Pengujian Smart Inland Aquaculture 
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Grafik Kalibrasi Suhu Pengukuran Naik 
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30 dan 31 oC. Untuk mendapatkan karakteristik dinamis dari alat ukur, dilakukan 

pengujian dengan pengukuran naik dan pengukuran turun. 

Pengujian naik dan pengujian turun dilakukan masing masing sebanyak 15 

data. Setelah diperoleh pembacaan suhu dari pengukuran naik dan turun, didapatkan 

grafik sebagai berikut: 

Gambar 4.1 Grafik Kalibrasi Sensor Suhu Pengukuran Naik 

BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
 

4.1 Hasil Pengujian Kalibrasi Sensor Suhu 

Sensor suhu dalam prototipe berfungsi untuk mengukur suhu yang ada di 

dalam media dengan parameter suhu yang ditentukan agar tetap pada kondisi 27oC - 

30oC. Kalibrasi yang dilakukan dengan membandingkan nilai suhu pada termometer 

digital standar dengan sensor suhu DS18B20. Media yang digunakan untuk 

menentukan suhu adalah dry block. Kalibrasi dilakukan pada titik 25, 26, 27, 28, 29, 
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Grafik Kalibrasi Suhu Pengukuran Turun 
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Grafik Histerisis Kalibrasi Suhu 
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Gambar 4.2 Grafik Kalibrasi Sensor Suhu Pengukuran Turun 

Berdasarkan hasil grafik diatas, didapatkan koefisien determinasi pada 

pengukuran naik sebesar 0,9999 dan pengukuran turun sebesar 0,9999. Dari hasil 

koefisien determinasi tersebut yang didapat mendekati satu (R2 ≈ 1), maka dapat 

dikatakan pengukuran naik dan turun memiliki linearitas yang baik. Sedangkan nilai 

sensitivitas pada pengukuran naik didapatkan sebesar 0,9853 dan pada pengukuran 

turun sebesar 0,9862. Dari nilai sensitivitas tersebut menunjukan alat relatif baik yang 

mana nilai sensitivitas lebih kecil dari satu (sensitivitas < 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3 Grafik Histerisis Kalibrasi Sensor Suhu 

Pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa garis yang terbentuk dari data 

pengukuran naik dan pengukuran turun berhimpit, dapat dikatakan hasil histerisis 

relative baik. 
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Setelah diperoleh hasil pengukuran naik dan turun, untuk menghitung nilai 

deviasi, akurasi, presisi, dan kesalahan dapat menggunakan pengujian dengan input 

tetap. Pada pengujian input tetap, dilakukan tiga kali pengujian pada suhu 25 °C, 28 

°C dan 31 °C. Didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut : 

 
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Suhu Input Tetap 

 

Keterangan Titik Pengukuran 

 25°C 28°C 31°C 

Rata-rata 25,1 28,1 31,0 

Bias 0,0 -0,1 0,0 

Standar Deviasi 0,1 0,1 0,0 

Akurasi (%) 99,4 99,7 99,6 

Error (%) 0,6 0,3 0,4 

Presisi (%) 99,4 99,4 99,5 

 

 
Dapat diperhatikan dari data perhitungan diatas pada titik pengukuran suhu 

25°C, nilai bias didapatkan sebesar 0 dari perhitungan selisih antara nilai rata-rata 

penunjukan pada nilai uji dan termometer standar. Nilai standar deviasi didapatkan 

sebesar 0,1 yang berarti pada data sampel terdapat variasi dan sebaran data sebesar 

0,1. Nilai akurasi dan nilai kesalahan didapat sebesar 99,4 % dan 0,6 %. Nilai presisi 

didapat sebesar 99,4 % yang berarti hasil pengukuran berulang sensor selalu konstan. 

Pada titik 28°C nilai bias didapatkan sebesar -0,1. Nilai standar deviasi didapatkan 

sebesar 0,1 yang berarti pada data sampel terdapat variasi dan sebaran data sebesar 

0,1. Nilai akurasi dan nilai kesalahan didapat sebesar 99,7 % dan 0,3 %. Nilai presisi 

didapat sebesar 99,4 % yang berarti hasil pengukuran berulang dan pada titik 31°C, 

nilai bias didapatkan sebesar 0. Nilai standar deviasi didapatkan sebesar 0. Nilai 

akurasi dan nilai kesalahan didapat sebesar 99,6 % dan 0,4 %. Nilai presisi didapat 

sebesar 99,5 % yang berarti hasil pengukuran berulang sensor selalu konstan. 

 

 
4.2 Hasil Pengujian Sensor pH 

Dilakukan kalibrasi sensor pH untuk mengetahui nilai sesungguhnya pada alat 

ukur. Kalibrasi yang dilakukan dengan membandingkan cairan kalibrasi pH dengan 

sensor pH 4502-C. Pengukuran pH dilakukan dalam pH 4, 6,86 dan 9,18. Untuk 

mendapatkan karakteristik dinamis dari alat ukur, dilakukan pengujian dengan 

pengukuran naik dan pengukuran turun. 
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Grafik Kalibrasi pH Pengukuran Turun 
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Pengujian naik dan pengujian turun dilakukan masing masing sebanyak 15 

data. Setelah diperoleh pembacaan suhu dari pengukuran naik dan turun, didapatkan 

grafik sebagai berikut: 
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Gambar 4.4 Grafik Kalibrasi Sensor pH Pengukuran Naik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.5 Grafik Kalibrasi Sensor pH Pengukuran Turun 

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5 bahwa pada pengukuran 

naik dan pengukuran turun, masing-masing memiliki linearitas yang baik. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh harga koefisien determinasi data yang mendekati nilai satu (R2 ≈ 1), 

yaitu (0,9989 ≈ 1) dan (0,9989 ≈ 1). Nilai sensitivitas pada pengukuran naik sebesar 

0,9728 dan pada pengukuran turun nilainya sebesar 0,971. Dari nilai sensitivitas 
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Grafik Histerisis Kalibrasi pH 
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tersebut menunjukan alat relatif baik yang mana nilai sensitivitas lebih kecil dari satu 

(sensitivitas < 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.6 Grafik Histerisis Kalibrasi Sensor pH 

Pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa garis yang terbentuk dari data 

pengukuran naik dan pengukuran turun berhimpit, dapat dikatakan hasil histerisis 

relative baik. 

Dilakukan pengujian dengan input tetap dengan pengujian pada pH 4,00, 6,86 

dan 9,18. Setelah didapatkan data, data akan diolah untuk menghitung nilai deviasi, 

akurasi, presisi, dan kesalahan. Berikut hasil pengujian dengan input tetap : 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian pH Input Tetap 
 

Keterangan Titik Pengukuran 

 4.00 6.86 9.18 

Rata-rata 4,05 6,93 9,07 

Bias -0,05 -0,07 0,11 

Standar Deviasi 0,05 0,08 0,08 

Akurasi (%) 97,55 97,51 96,15 

Error (%) 2,45 2,49 3,85 

Presisi (%) 96,42 96,55 97,32 

 
Berdasarkan data hasil perhitungan diatas pada titik 4,00, nilai bias didapatkan 

sebesar -0,05 dari perhitungan selisih antara nilai rata-rata penunjukan pada nilai uji 

dan cairan pH. Nilai standar deviasi didapatkan sebesar 0,05 yang berarti pada data 

sampel terdapat variasi dan sebaran data sebesar 0,05. Nilai akurasi dan nilai kesalahan 

didapat sebesar 97,55 % dan 2,45 %. Nilai presisi didapat sebesar 96,42 % yang berarti 
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hasil pengukuran berulang sensor cukup stabil. Pada titik pengukuran pH 6,86 nilai 

bias didapatkan sebesar -0,07. Nilai standar deviasi didapatkan sebesar 0,08 yang 

berarti pada data sampel terdapat variasi dan sebaran data sebesar 0,08. Nilai akurasi 

dan nilai kesalahan didapat sebesar 97,51 % dan 2,49 %. Nilai presisi didapat sebesar 

96,55 % yang berarti hasil pengukuran berulang sensor cukup stabil dan pada titik 9,18 

nilai bias didapatkan sebesar 0,11. Nilai standar deviasi didapatkan sebesar 0,08. Nilai 

akurasi dan nilai kesalahan didapat sebesar 96,15 % dan 3,85 % yang dimana hasil 

tersebut cukup baik dalam keakurasian sebuah alat ukur. Nilai presisi didapat sebesar 

97,32 % yang berarti hasil pengukuran berulang sensor cukup stabil. 

4.3 Hasil Pengujian Homogenitas pada Media 

Pengujian homogenitas pada media bertujuan untuk mengetahui nilai suhu 

pada sisi-sisi di media. Untuk menentukan nilai tersebut dibutuhkan lebih dari satu 

alat ukur untuk mengukur nilai suhu sisi yang berbeda dalam satu waktu. Dalam 

pengujian ini dilakukan dengan menggunakan dua sensor suhu yang diletakan di 

kanan bawah dan kiri atas seperti pada gambar 3.13 dan 3.14. Dari hasil pengujian 

yang dilakukan didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Homogenitas pada Media 
 

Keterangan Sensor 

A 

Sensor 

B 

Rata-rata (°C) 28,2 28,2 

Standar deviasi (°C) 0,1 0,1 

Max (°C) 28,3 28,3 

Min (°C) 28,1 28,0 

Fluktuasi (°C) 0,1 0,3 

M-Max (°C) 28,3 

M-Min (°C) 28,0 

Var Max (°C) 0,3 

Fluk Max(°C) 0,3 

Berdasarkan tabel diatas, hasil yang didapatkan nilai maksimum pada sensor 

A sebesar 28,3 dan nilai minimum 28,2. Fluktuasi pada sensor A nilai maksimum 

dikurangi dengan nilai minimum didapatkan nilai sebesar 0,1. Pada sensor B nilai 

maksimum didapatkan sebesar 28,3 dan nilai minimum sebesar 28,0 maka, nilai 

fluktuasi pada sensor B sebesar 0,3. Dari dua data fluktuasi yang didapatkan, maka 

didapatkan fluktuasi maksimum sebesar 0,3. 
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4.4 Hasil Pengujian Suhu dan pH pada Smart Inland Aquaculture 

Pengujian prototipe ini dilakukan setelah semua sistem pengukuran, 

pengontrolan dan pengamatan dapat bekerja dengan baik. Pengujian dilakukan pada 

waktu pagi, siang, sore dan malam hari. Berikut data yang didapatkan: 

a. Pengujian pada pagi hari pukul 08.00 WIB: 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Pagi Hari 
 

No. Jam Suhu (°C) pH  Sistem Kontrol 

    Cooler Heater Pompa Larutan 

1 08.00 25,5 7,23 OFF ON OFF 

2 08.02 25,5 7,46 OFF ON OFF 

3 08.04 25,6 7,21 OFF ON OFF 

4 08.06 25,6 7,10 OFF ON OFF 

5 08.08 25,7 7,88 OFF ON OFF 

6 08.10 25,8 7,26 OFF ON OFF 

7 08.12 26,0 7,30 OFF ON OFF 

8 08.14 26,2 7,04 OFF ON OFF 

9 08.16 26,4 7,27 OFF ON OFF 

10 08.18 26,7 7,03 OFF ON OFF 

11 08.20 27,0 7,19 OFF OFF OFF 

12 08.22 27,1 7,54 OFF OFF OFF 

13 08.24 27,1 7,11 OFF OFF OFF 

14 08.26 27,2 7,64 OFF OFF OFF 

15 08.28 27,2 7,82 OFF OFF OFF 

16 08.30 27,1 7,55 OFF OFF OFF 

17 08.32 27,2 7,31 OFF OFF OFF 

18 08.34 27,2 7,13 OFF OFF OFF 

19 08.36 27,2 7,59 OFF OFF OFF 

20 08.38 27,2 7,35 OFF OFF OFF 

21 08.40 27,3 7,60 OFF OFF OFF 

22 08.42 27,3 7,17 OFF OFF OFF 

23 08.44 27,3 7,65 OFF OFF OFF 

24 08.46 27,3 7,06 OFF OFF OFF 

25 08.48 27,4 7,44 OFF OFF OFF 

26 08.50 27,3 7,57 OFF OFF OFF 

27 08.52 27,4 7,66 OFF OFF OFF 

28 08.54 27,3 7,80 OFF OFF OFF 

29 08.56 27,3 7,33 OFF OFF OFF 

30 08.58 27,3 7,36 OFF OFF OFF 
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b. Pengujian pada siang hari pukul 12.00 WIB: 

 
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Siang Hari 

 

No. Jam Suhu (°C) pH 

Awal 

 Sistem Kontrol 

   Cooler Heater Pompa Larutan 

1 12:00 27,6 7,68 OFF OFF OFF 

2 12:02 27,6 7,12 OFF OFF OFF 

3 12:04 27,7 7,15 OFF OFF OFF 

4 12:06 27,6 7,23 OFF OFF OFF 

5 12:08 27,6 7,78 OFF OFF OFF 

6 12:10 27,6 7,43 OFF OFF OFF 

7 12:12 27,6 7,52 OFF OFF OFF 

8 12:14 27,7 7,48 OFF OFF OFF 

9 12:16 27,7 7,66 OFF OFF OFF 

10 12:18 27,7 7,84 OFF OFF OFF 

11 12:20 27,7 7,62 OFF OFF OFF 

12 12:22 27,6 7,68 OFF OFF OFF 

13 12:24 27,7 7,30 OFF OFF OFF 

14 12:26 27,7 7,24 OFF OFF OFF 

15 12:28 27,7 7,05 OFF OFF OFF 

16 12:30 27,6 7,30 OFF OFF OFF 

17 12:32 27,7 7,53 OFF OFF OFF 

18 12:34 27,7 7,18 OFF OFF OFF 

19 12:36 27,7 7,35 OFF OFF OFF 

20 12:38 27,7 7,24 OFF OFF OFF 

21 12:40 27,7 7,46 OFF OFF OFF 

22 12:42 27,8 7,03 OFF OFF OFF 

23 12:44 27,7 7,06 OFF OFF OFF 

24 12:46 27,7 7,45 OFF OFF OFF 

25 12:48 27,8 7,66 OFF OFF OFF 

26 12:50 27,8 7,32 OFF OFF OFF 

27 12:52 27,8 7,07 OFF OFF OFF 

28 12:54 27,8 7,24 OFF OFF OFF 

29 12:56 27,8 7,36 OFF OFF OFF 

30 12:58 27,8 7,56 OFF OFF OFF 
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c. Pengujian pada sore hari pukul 15.00 WIB: 

 
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Sore Hari 

 

No. Jam Suhu (°C) pH 

Awal 

 Sistem Kontrol 

   Cooler Heater Pompa Larutan 

1 15. 
00 

28,2 7,54 OFF OFF OFF 

2 15.02 28,2 7,35 OFF OFF OFF 

3 15.04 28,2 7,22 OFF OFF OFF 

4 15.06 28,2 7,46 OFF OFF OFF 

5 15.08 28,1 7,53 OFF OFF OFF 

6 15.10 28,2 7,46 OFF OFF OFF 

7 15.12 28,1 7,89 OFF OFF OFF 

8 15.14 28,1 7,24 OFF OFF OFF 

9 15.16 28,2 7,26 OFF OFF OFF 

10 15.18 28,1 7,88 OFF OFF OFF 

11 15.20 28,2 7,55 OFF OFF OFF 

12 15.22 28,1 7,55 OFF OFF OFF 

13 15.24 28,1 7,44 OFF OFF OFF 

14 15.26 28,1 7,27 OFF OFF OFF 

15 15.28 28,1 7,84 OFF OFF OFF 

16 15.30 28,0 7,66 OFF OFF OFF 

17 15.32 28,1 7,22 OFF OFF OFF 

18 15.34 28,1 7,45 OFF OFF OFF 

19 15.36 28,1 7,77 OFF OFF OFF 

20 15.38 28,0 7,22 OFF OFF OFF 

21 15.40 28,1 7,16 OFF OFF OFF 

22 15.42 28,1 7,11 OFF OFF OFF 

23 15.44 28,0 7,04 OFF OFF OFF 

24 15.46 28,0 7,30 OFF OFF OFF 

25 15.48 28,0 7,70 OFF OFF OFF 

26 15.50 28,0 7,58 OFF OFF OFF 

27 15.52 28,0 7,43 OFF OFF OFF 

28 15.54 27,9 7,85 OFF OFF OFF 

29 15.56 28,0 7,48 OFF OFF OFF 

30 15.58 27,9 7,61 OFF OFF OFF 
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d. Pengujian pada malam hari pukul 18.00 WIB: 

 
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Malam Hari 

 

No. Jam Suhu (°C) pH 

Awal 

 Sistem Kontrol 

   Cooler Heater Pompa Larutan 

1 18.00 27,5 7,07 OFF OFF OFF 

2 18.02 27,5 7,23 OFF OFF OFF 

3 18.04 27,5 7,54 OFF OFF OFF 

4 18.06 27,4 7,46 OFF OFF OFF 

5 18.08 27,5 7,63 OFF OFF OFF 

6 18.10 27,5 7,97 OFF OFF OFF 

7 18.12 27,5 8,05 OFF OFF OFF 

8 18.14 27,4 7,43 OFF OFF OFF 

9 18.16 27,4 7,50 OFF OFF OFF 

10 18.18 27,5 8,12 OFF OFF OFF 

11 18.20 27,5 7,00 OFF OFF OFF 

12 18.22 27,5 7,32 OFF OFF OFF 

13 18.24 27,4 7,33 OFF OFF OFF 

14 18.26 27,4 7,55 OFF OFF OFF 

15 18.28 27,5 7,77 OFF OFF OFF 

16 18.30 27,4 7,91 OFF OFF OFF 

17 18.32 27,4 7,99 OFF OFF OFF 

18 18.34 27,4 8,10 OFF OFF OFF 

19 18.36 27,3 7,73 OFF OFF OFF 

20 18.38 27,4 7,56 OFF OFF OFF 

21 18.40 27,4 7,03 OFF OFF OFF 

22 18.42 27,3 7,00 OFF OFF OFF 

23 18.44 27,4 7,48 OFF OFF OFF 

24 18.46 27,3 7,47 OFF OFF OFF 

25 18.48 27,3 7,80 OFF OFF OFF 

26 18.50 27,3 7,79 OFF OFF OFF 

27 18.52 27,3 7,88 OFF OFF OFF 

28 18.54 27,2 8,20 OFF OFF OFF 

29 18.56 27,3 7,59 OFF OFF OFF 

30 18.58 27,2 7,60 OFF OFF OFF 

 

 
Berdasarkan 

kondisi air berada pada suhu 25,5 °C, yang dimana pada kondisi tersebut otomatis 

menyalakan heater untuk memanaskan water block berisikan air yang tertampung. 

Heater memanaskan water block kurang lebih selama 20 menit, dalam waktu tersebut 

kondisi air berangsur menuju set point yang ditentukan dengan titik bawah sebesar 27 
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°C. Hingga tiga puluh data didapatkan, kondisi suhu air berangsur naik. Sedangkan, 

pH air pada media sesuai dengan set point sehingga pompa tidak aktif selama 

pengambilan data waktu pagi hari. Pada waktu siang hari parameter suhu dan pH 

masih masuk dalam rentang pengukuran sehingga tidak ada ada sistem kontrol yang 

aktif. Pukul 15.00 WIB dilakukan pengambilan data pada sore hari yang dimana 

sistem kontrol tidak aktif, dikarenakan parameter suhu dan pH masih masuk dalam set 

point. Waktu malam hari dilakukan pengambilan data, hasil yang didapatkan sama 

bahwa terjadi penurunan suhu yang terjadi saat sore ke malam hari. Dalam 

pengambilan data saat pukul 18.00, didapatkan hasil parameter suhu dan pH masuk 

kedalam set point sehingga tidak ada sistem kontrol yang aktif. 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengerjaan prototipe dan pengujian pada proyek akhir ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil kalibrasi sensor suhu dengan menggunakan sensor DS18B20 pada tiga 

titik uji minimum, tengah dan maksimum dengan standar yang digunakan yaitu 

termometer digital standar. Didapatkan hasil dengan nilai kesalahan 0,6% 

dititik 25 °C, 0,3 % dititik 28 °C dan 0,4% dititik 31°C. Pada pengukuran naik 

didapatkan sensitivitas sebesar 0,9853 dengan koefisien determinasi 0,9999 

dan pengukuran turun didapatkan sensitivitas sebesar 0,9862 dengan koefisien 

determinasi 0,9999. 

2. Hasil kalibrasi sensor pH dengan menggunakan sensor pH4502-C pada tiga 

titik uji minimum, tengah dan maksimum dengan standar yang digunakan yaitu 

cairan kalibrasi pH. Didapatkan hasil dengan nilai kesalahan 2,45% di pH 4,00, 

2,49 % di pH 6,86 dan 3,85 % di pH 9,18. Pada pengukuran naik didapatkan 

sensitivitas sebesar 0,9728 dengan koefisien determinasi 0,9989 dan 

pengukuran turun didapatkan sensitivitas sebesar 0,971 dengan koefisien 

determinasi 0,9989. 

3. Berdasarkan hasil pengujian prototipe smart inland aquaculture, pada sistem 

pengukuran suhu dan pH dapat bekerja dengan baik dengan hasil yang 

ditampilkan di LCD dan thingspeak dalam sistem monitoring pada prototipe. 

Pada sistem kontrol suhu, kondisi air menjadi turun pada pengujian pagi hari 

sehingga mengaktifkan heater untuk memanaskan dan cooler tidak aktif 

dikarenakan suhu air selalu dibawah 30 °C selama dalam pengujian. 

Sedangkan kontrol pH tidak aktif dikarenakan nilai penunjukan pH pada media 

tidak keluar dari rentang set point. 
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5.2 Saran 

Pada pengerjaan prototipe smart inland aquaculture, masih terdapat hal yang 

dapat diperbaiki dan dikembangkan. Berikut saran yang dapat diberikan, antara lain: 

1. Standar yang digunakan dalam kalibrasi sensor suhu dapat memiliki daya 

baca yang lebih tinggi. 

2. Sistem internet of things agar dapat dilakukan pengontrolan jarak jauh. 

3. Dapat dikembangkan dengan hanya menggunakan satu power supply. 
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