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iv 

 

 

 

 

Ikan gurami merupakan ikan asli perairan Indonesia yang sudah menyebar ke wilayah Asia 

Tenggara. Ikan gurami diminati oleh petani budidaya karena memiliki harga jual yang tinggi 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan para petani ikan. Pertumbuhan benih ikan gurami 

memiliki peran penting dalam keberhasilan budidaya, namun seringkali terjadi kendala dalam 

proses budidaya yang mengakibatkan ketersediaan benih ikan gurami berkurang. Kendala tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor eksternal pada air, seperti suhu air dan pH air. Jika suhu air 

mengalami penurunan yang signifikan, maka akan mengurangi imunitas benih ikan gurami. 

Sedangkan kenaikan suhu air yang signifikan akan mempermudah benih ikan gurami terinfeksi 

oleh bakteri.  

Untuk mengoptimalkan pertumbuhan benih ikan gurami tersebut maka akan dibuat 

prototipe Smart Inland Aquaculture. Prototipe ini dapat melakukan pengukuran, pengontrolan dan 

monitoring kualitas air yang digunakan untuk budidaya ikan gurami, mulai dari pengukuran suhu 

air menggunakan sensor suhu DS18B20 dan pengukuran pH air menggunakan sensor pH E201- 

BNC. Pengontrolan suhu dilakukan jika nilai suhu air lebih dari 30°C, maka peltier cooler aktif 

dan mendinginkan air sampai ke rentang pengukuran yang ditentukan. Apabila suhu air kurang 

dari 25°C, maka peltier heater aktif dan memanaskan air sampai ke rentang pengukuran yang 

ditentukan. Sedangkan untuk pengontrolan pH dilakukan oleh pompa DC. Apabila pH air yang 

terukur kurang dari 6,5, maka pompa yang akan mengalirkan cairan pH up aktif sehingga 

menaikkan nilai pH sampai rentang yang telah ditentukan. Apabila nilai pH yang terukur lebih 

dari 8,5, maka pompa yang akan mengalirkan cairan pH down aktif sehingga menurunkan nilai 

pH sampai rentang yang telah ditentukan. Seluruh hasil proses pengontrolan akan ditampilkan 

melalui LCD 16x2 dan tersimpan pada SD card. 

Hasil kalibrasi sensor suhu pada rentang 25°C - 30°C menghasilkan ketidakpastian baku 

gabungan sebesar 1°C dan ketidakpastian bentangan 1°C. Nilai kesalahan 0% pada rentang 25°C 

- 30°C. Hasil pengujian pengontrol suhu didapatkan waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan dan 

menurunkan suhu 1˚C adalah 2 menit. Hasil pengujian sensor pH menghasilkan kesalahan 4,89% 

pada pH 4,01; 2,91% pada pH 6,86; dan 2,93% pada pH 9,18. Pada prototipe ini debit pompa 

pengontrol pH yang dialirkan adalah 40 ml/detik. Pengujian homogenitas suhu didapatkan 

fluktuasi maksimal sebesar 0,9 dan variansi maksimal sebesar 0,9. Hasil pengujian keseluruhan 

prototipe pada pagi, siang, sore dan malam hari menunjukkan suhu air dan pH air dapat 

terkondisikan sesuai set point. 

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

Suhu dan pH. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Sistem budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik di 

lingkungan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit). Kegiatan budidaya 

yang dimaksud adalah kegiatan pemeliharaan untuk memperbanyak (reproduksi), 

menumbuhkan (growth), serta meningkatkan mutu biota akuatik sehingga diperoleh 

keuntungan (Hadie et al., 2007). Usaha budidaya ikan air tawar semakin hari semakin 

menggiurkan seperti halnya budidaya ikan gurami. Ikan gurami merupakan ikan asli 

perairan Indonesia yang sudah menyebar ke wilayah Asia Tenggara (SNI, 2000). Gurami 

(Osphronemus gouramy) merupakan salah satu ikan ekonomis yang penting pada 

subsektor akuakultur atau budidaya ikan air tawar. Ikan gurami memiliki nilai jual yang 

tinggi, berkisaran Rp 40.000 - Rp 50.000 untuk 1 kg ikan gurami. Informasi ini didapatkan 

dalam warta pasar ikan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan 

Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, minat para petani 

meningkat untuk membudidayakan ikan gurami karena mampu meningkatkan 

pendapatan. 

 

Pertumbuhan benih ikan gurami dipengaruhi oleh faktor eksternal pada kualitas air, 

yaitu suhu air dan pH air. Namun, sering terjadi kendala yang disebabkan oleh faktor 

eksternal tersebut sehingga mengakibatkan ketersediaan benih berkurang. Jika suhu air 

mengalami penurunan yang signifikan, maka akan mengurangi imunitas benih ikan 

gurami, sedangkan kenaikan suhu air yang signifikan akan mempermudah benih ikan 

terinfeksi oleh bakteri. Keasaman air juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

pertumbuhan benih ikan gurami. Titik kematian benih ikan pada pH asam adalah 4 dan 

pada pH basa adalah 11 (Musthofa, 2020). 
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Dalam rangka meningkatkan jaminan mutu benih ikan gurami, maka suhu air berkisar 

25°C - 30°C, dan pH air 6,5 - 8,5 (Indonesia, 2000). Untuk meningkatkan kualitas hidup 

benih ikan gurami diperlukan pengukuran, pengontrolan dan pemantauan terhadap 

kualitas air, meliputi besarnya suhu air dan pH air yang menjadi habitatnya agar sesuai 

dengan nilai optimal bagi pertumbuhan benih ikan gurami. Untuk itu dibuatlah sebuah 

alat smart inland aquaculture. Smart inland aquaculture adalah budidaya perikanan yang 

dilakukan di darat dengan menggunakan sumber air berupa air tawar (mata air, sungai, 

danau, waduk, saluran irigasi, air hujan dan air sumur, serta genangan air lainnya) atau air 

payau sebagai wadah untuk habitat benih ikan gurami dengan kondisi air yang sesuai 

dengan standar dan terus terjaga secara otomatis. Pada zaman sekarang dengan pesatnya 

perkembangan teknologi maka pengontrolan secara manual sudah mulai ditinggalkan 

sehingga peralatan otomatis sudah mulai diminati oleh masyarakat termasuk pada 

pembudidayaan ikan. 

Pembuatan alat bantu dalam proses budidaya perikanan juga sudah pernah dibuat 

dengan sistem pengendalian pH air berbasis Arduino UNO pada budidaya ikan air tawar 

karya mahasiswa S1 pendidikan teknik mesin. Alat tersebut bertujuan untuk 

mengendalikan nilai pH air secara otomatis. Error yang dihasilkan dari penelitian tersebut 

kurang dari 1,5%. Pengontrolan hanya dilakukan pada pH air, sedangkan parameter yang 

harus dijaga dalam pembudidayaan ikan harus dilengkapi dengan suhu air, karena 

perubahan suhu air dan pH air memberikan dampak yang besar terhadap kelangsungan 

hidup ikan khususnya benih ikan gurami. Pada tugas akhir ini akan dibuat sebuah alat 

yang dapat menjaga kestabilan suhu air dan pH air agar tetap stabil di rentang pengukuran 

yang optimal untuk pertumbuhan benih ikan gurami. Smart inland aquaculture pada 

proyek akhir ini merupakan sebuah alat yang memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi 

pengukuran, pengontrolan dan monitoring untuk budidaya benih ikan gurami. Selain itu, 

alat yang akan dibuat sudah terkalibrasi oleh standar sehingga hasil pengukurannya akan 

lebih akurat. Untuk fungsi monitoring-nya hasil akan ditampilkan pada LCD dan data 

disimpan pada micro SD card. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada proyek akhir 

ini adalah: 

1. Bagaimana cara membuat prototipe alat untuk mengukur, mengontrol, dan 

memonitoring kualitas air berupa suhu dan pH pada budidaya benih ikan gurami ? 

2. Bagaimana cara menentukan waktu yang dibutuhkan pengontrol suhu untuk 

menaikkan dan menurunkan suhu air pada media budidaya benih ikan gurami ? 

3. Bagaimana cara menentukan tingkat akurasi pengukuran dari sensor pH E201- 

BNC yang digunakan pada pengujian pH prototipe smart inland aquaculture untuk 

budidaya benih ikan gurami ? 

4. Bagaimana cara menentukan waktu yang dibutuhkan pengontrol pH untuk 

menaikkan pH air pada media budidaya benih ikan gurami ? 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah dalam pembuatan proyek akhir ini adalah: 

 
1. Media yang digunakan dalam proyek akhir ini adalah akuarium kaca. 

2. Mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino UNO. 

3. Hanya berlaku pada media yang berukuran 25 cm x 20 cm x 25 cm. 

4. Volume air pada media yang digunakan adalah 7 liter. 

5. Pompa air yang digunakan adalah pompa air 5 VDC. 

6. Wadah air atau waterblock yang digunakan berukuran 4 x 4 cm. 

7. Pengontrol pH menggunakan cairan pH Up dan cairan pH Down. 

8. Data hasil monitoring hanya ditampilkan melalui LCD dan disimpan pada SD 

card. 
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1.4 Tujuan 

 
Tujuan dari pembuatan alat proyek akhir ini adalah: 

 
1. Membuat prototipe alat untuk mengukur, mengontrol, dan me-monitoring kualitas 

air berupa suhu dan pH pada budidaya benih ikan gurami. 

2. Menentukan tingkat akurasi pengukuran dari sensor suhu DS18B20 yang 

digunakan pada pengujian suhu prototipe smart inland aquaculture untuk 

budidaya benih ikan gurami. 

3. Menentukan waktu yang dibutuhkan pengontrol suhu untuk menaikkan dan 

menurunkan suhu air pada media budidaya benih ikan gurami. 

4. Menentukan tingkat akurasi pengukuran dari sensor pH E201-BNC yang 

digunakan pada pengujian pH prototipe smart inland aquaculture untuk budidaya 

benih ikan gurami. 

 
1.5 Manfaat 

 
Manfaat dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

menyusun strategi pengembangan sistem kontrol suhu air dan pH air pada budidaya benih 

ikan gurami. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun rincian 

sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

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

proyek akhir, batasan masalah, manfaat, dan sistematika penulisan. . 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab II menjelaskan teori yang berisi teori-teori dasar yang dijadikan landasan dan 

mendukung dalam perencanaan dan pembuatan alat proyek akhir. 
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3. Bab III Rancang Bangun 

Bab III membahas perencanaan dan pembuatan tentang perencanaan; pembuatan 

hardware yang meliputi desain mekanik dan desain elektrik; serta perancangan 

software, meliputi program yang akan digunakan untuk menjalankan alat proyek 

akhir. 

5. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab IV membahas pengujian alat dan menganalisa data yang didapat dari 

pengujian yang sudah dilakukan serta membahas tentang pengukuran, pengujian, 

dan penganalisisan terhadap alat. 

6. Bab V Penutup 

Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan alat ini lebih 

lanjut. 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Budidaya Benih Ikan Gurami 

 
Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik di 

lingkungan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit). Budidaya berasal 

dari bahasa Inggris aquaculture (aqua = perairan; culture = budi daya) dan 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi budidaya perairan, budidaya 

perikanan, perikanan budidaya atau akuakultur. Organisme akuatik yang diproduksi 

mencakup kelompok ikan (finfish), udang (crustacea), hewan bercangkang (moluska), 

echinodermata, dan alga. Organisme akuatik tersebut sering dikelompokan menjadi satu 

komoditas saja, yaitu ikan. (Hadie et al., 2007). Salah satu jenis organisme akuatik adalah 

ikan gurami. Gurami (Osphronemus gouramy) merupakan komoditas unggulan pada 

budidaya ikan air tawar. 

Kegiatan budidaya ikan gurami (Osphronemus gouramy) terdapat beberapa aspek 

yang dilakukan, meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran dan reproduksi. Kegiatan 

pembenihan ikan gurami ini bertujuan untuk menghasilkan benih pada ukuran tertentu 

dengan kualitas yang baik. Agar hasil produksi pembenihan ikan gurami berkualitas, 

maka diperlukan pengontrolan dan monitoring pada kualitas air. 

2.2 Pemeliharaan Benih Ikan Gurami Pendederan Pertama 

 
Budidaya benih ikan gurami sangat memerlukan pemeliharaan agar benih yang 

dihasilkan berkualitas. Oleh karena itu diperlukan pengontrolan dan monitoring kualitas 

air pada media yang digunakan untuk budidaya benih ikan gurami. Pada prototipe ini 

dikhususkan untuk pemeliharaan benih ikan gurami pendederan pertama. Tahapan 

pendederan pertama dilakukan setelah larva habis kuning telurnya (7 – 9 hari) pada 

akuarium. Pendederan pertama (P I) adalah pemeliharaan benih dari tingkat larva sampai 

ke tingkat benih ukuran 1 cm – 2 cm. Berikut ini persyaratan media yang baik untuk 

memelihara benih ikan gurami pendederan pertama sesuai dengan SNI 01-6485.2-2000: 
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2.2.1 Suhu 

 
Pertumbuhan benih ikan gurami baik di daerah yang memiliki suhu 25 - 

30°C. Air yang bersuhu hangat akan merangsang ikan untuk meningkatkan 

frekuensi makannya karena proses metabolisme ikan menjadi lebih cepat. Untuk 

menaikkan suhu air agar tetap hangat, dapat dilakukan dengan menempatkan 

akuarium di ruangan tertutup dan atap terbuat dari fiberglass sehingga dapat 

menyerap panas. Cara lain yang dilakukan oleh petani tradisional adalah dengan 

meletakkan kompor yang dibiarkan menyala pada ruangan tertutup. Cara yang 

lebih modern adalah dengan menggunakan water heater. 

2.2.2 pH (Derajat Keasaman) 

Derajat keasaman atau sering disebut pH (puiscanche of the H) merupakan 

ukuran konsentrasi ion hydrogen yang menunjukkan suasana asam atau basa suatu 

perairan. Faktor yang mempengaruhi pH suatu perairan adalah konsentrasi 

karbondioksida dan senyawa yang bersifat asam. Pada siang hari, pH suatu 

perairan biasanya meningkat karena berlangsung proses fotosintesis. Ketika itu 

tanaman air atau fitoplankton mengonsumsi karbondioksida. Sebaliknya pada 

malam hari kandungan pH suatu perairan menurun karena tanaman air dan 

fitoplankton mengonsumsi oksigen dan menghasilkan karbondioksida. Derajat 

keasaman (pH) yang sesuai benih ikan gurami adalah 6,5 – 8,5. Alat ukur 

keasaman memiliki rentang nilai 0 – 14 yang dimana pH netral berada pada nilai 

6,5 – 7,5. Lebih dari 7,5 bernilai basa dan kurang dari 6,5 bernilai asam. Nilai pH 

1 menunjukan derajat keasaman larutan yang sangat tinggi sedangkan nilai 14 

menunjukan nilai kebasaan suatu larutan yang sangat tinggi (Endra, 2020). Berikut 

merupakan tabel nilai kadar pH: 

Tabel 2. 1. Nilai Kadar pH 
 

Kadar pH Tingkat Keasaman 

0 – 6,4 Asam 

6,5 – 7,5 Netral 

7,6 – 14 Basa 
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2.3 Arduino UNO 
 

 

Gambar 2. 1. Arduino UNO 
 

Untuk menciptakan sistem pengontrolan dan monitoring kualitas air pada 

budidaya benih ikan gurami secara otomatis, diperlukan mikrokontroler untuk mengolah 

data hasil pengukuran. Pada prototipe ini digunakan mikrokontroler jenis Arduino UNO 

seperti pada gambar 2.1. Arduino adalah sebuah platform komputasi fisik open source 

berbasiskan rangkaian input/output sederhana (I/O) dan lingkungan pengembangan yang 

mengimplementasikan bahasa processing. Arduino dapat digunakan untuk 

mengembangkan objek interaktif mandiri atau dapat dihubungkan ke perangkat lunak 

pada komputer. Rangkaiannya dapat dirakit dengan tangan atau dibeli. IDE (Integrated 

Development Environment) arduino bersifat open source. Arduino UNO adalah board 

mikrokontroler berbasis ATmega328 yang memiliki beberapa pin dengan fungsi masing- 

masing sebagai input-output digital dan analog, 16 MHz osilator kristal, port untuk 

koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk menyalakan Arduino 

UNO, cukup menghubungkan board Arduino UNO ke komputer dengan menggunakan 

kabel USB atau menggunakan adaptor DC dengan minimum tegangan 5 V. 
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2.4 Sensor Suhu DS18B20 
 

 

Gambar 2. 2. Sensor Suhu DS18B20 
 

Pada prototipe alat bantu budidaya benih ikan gurami ini dilakukan pengukuran 

suhu air untuk menjaga kualitas air pada media yang digunakan. Pengukuran suhu air 

menggunakan sensor suhu waterproof tipe DS18B20 seperti pada gambar 2.2. Biasanya 

sensor ini digunakan untuk mengukur suhu pada tempat yang sulit dijangkau, atau tempat 

dalam kondisi basah. Output data dari sensor ini berupa data digital, maka tidak perlu 

khawatir terhadap degradasi data ketika disaat penggunaan untuk jarak jauh. 

Setiap sensor DS18B20 memiliki silicon serial number yang unik, maka beberapa 

sensor DS18B20 dapat dipasang dalam 1 bus. Artinya jika ingin memakai sensor ini 

dengan jumlah yang banyak, maka cukup diparalel saja rangkaiannya dan dapat 

memungkinkan pembacaan temperatur dari berbagai tempat. Berdasarkan datasheet 

sensor, sensor ini dapat membaca suhu dengan akurat hingga 125˚C. Namun, sensor tipe 

DS18B20 yang beredar dipasaran menggunakan penutup kabel dari PVC, lebih baik tidak 

digunakan pada pengukuran suhu lebih dari 100˚C agar penutup kabel tidak rusak. 
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2.5 Sensor pH E201-BNC 
 

Gambar 2. 3. Sensor pH E201-BNC 
 

Selain melakukan pengukuran suhu air, prototipe ini juga dirancang untuk 

melakukan pengukuran pH air. Pengukuran pH air menggunakan sensor pH tipe E201- 

BNC seperti pada gambar 2.3. Sensor pH adalah satuan derajat keasaman yang digunakan 

untuk menyatakan tingkat keasaman atau tingkat kebasaan yang dimiliki oleh suatu 

larutan. Pada dasarnya sensor pH adalah sebuah perangkat atau device (tampilan) yang 

dapat mengubah tampilan fisik menjadi besaran listrik sehingga dapat diolah dengan 

rangkaian listrik atau dapat diproses pada sistem digital. 

Berdasarkan variabel indranya, sensor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sensor 

kimia dan sensor fisika. Sensor kimia merupakan sensor mendeteksi jumlah zat kimia 

dengan cara merubah besaran kimia menjadi besaran listrik berdasarkan besaran reaksi 

kimianya. Sedangkan sensor fisika adalah sensor yang mendeteksi suatu besaran 

berdasarkan hukum-hukum fisika, yaitu sensor suhu, cahaya, percepatan, tekanan, 

gelombang dan suara. Sensor pH meter termasuk kedalam variabel jenis sensor kimia, 

dimana output nilai yang ditampilkan dihasilkan dari reaksi kimia yang terdeteksi 

kemudian diubah menjadi besaran tegangan listrik (Endra, 2020). Modul sensor pH terdiri 

dari sebuah sensor pH yang disebut probe dan sebuah board pengkondisi sinyal yang 

disebut BNC probe connector yang memberikan nilai pH secara proporsional dan dapat 

dihubungkan secara langsung terhadap mikrokontroler. Komponen sensor pH biasanya 
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dikombinasikan menjadi satu dengan pH electrode. Alat ukur elektroda ini biasanya 

terbuat dari gelas yang cukup rapuh. Beberapa perkembangan telah menggantikan bahan 

gelas menjadi sensor solid-state yang lebih kokoh. Board pengkondisi sinyal menjadi pre- 

amplifier. Board mengambil sinyal berimpedansi tinggi dari elektroda dan mengubahnya 

menjadi sinyal berimpedansi rendah lalu menstabilkan sinyal tersebut untuk mengurangi 

kerentanan terhadap gangguan elektrik. pH probe digunakan untuk mengukur keasaman 

dari larutan. 

 

 
Keterangan : 

 
1. Elektroda referensi 

2. Sambungan keramik 

3. Eletrolit dalam (HCl) 

4. Membran gelas 

5. Elektroda perak klorida 

 

 

 

 
 

Gambar 2. 4. Elektroda Sensor pH E201-BNC 
 

 

Gambar di atas menunjukan bagian dalam sensor probe. Prinsip kerja utama pH 

meter adalah terletak pada sensor probe berupa electrode kaca (glass electrode) dengan 

cara mengukur jumlah ion H3O
+ di dalam larutan. Ujung elektroda kaca adalah lapisan 

kaca setebal 0,1 mm yang berbentuk bulat (bulb). Bulb ini dipasangkan dengan silinder 

kaca non-konduktor atau plastik memanjang, yang selanjutnya diisi dengan larutan HCl, 

(0,1 mol/dm3). Di dalam larutan HCl, terendam sebuah kawat electrode panjang berbahan 

perak yang pada permukaannya terbentuk senyawa setimbang AgCl. Konstannya jumlah 

larutan HCl pada sistem ini membuat electrode Ag/AgCl memiliki nilai potensial stabil. 
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Kombinasi perak kawat-perak klorida yang bersentuhan dengan larutan pengisi 

akan membentuk elektroda referensi internal. Potensinya hanya bergantung pada 

konsentrasi klorida dalam larutan pengisi, karena konsentrasi klorida dan potensial 

elektroda tetap. Permukaan luar membran kaca berhubungan dengan cairan yang diukur, 

dan bagian dalam permukaan berbanding lurus dengan pH berkembang di setiap 

antarmuka kaca-cairan. pH larutan pengisi tetap akan mengakibatkan potensi di dalam 

permukaannya konstan, sedangkan potensi di permukaan luar, tergantung pada pH larutan 

uji. 

Potensi keseluruhan dari elektroda pengukur sama dengan potensial elektroda 

referensi internal ditambah potensi di permukaan membran kaca. Akibat potensial di 

dalam elektroda bersifat konstan, maka secara keseluruhan potensial elektroda hanya 

bergantung pada pH larutan uji. Potensi elektroda pengukur juga tergantung suhu. Jika 

pH sampel tetap konstan tetapi suhu berubah, maka elektroda potensi akan berubah. 

Kompensasi untuk perubahan potensial elektroda kaca dengan suhu merupakan bagian 

penting dari pengukuran pH (Mizan, Bayu Khoerul dan Pratama, 2020). Berikut gambar 

modul dari sensor pH yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

 
Gambar 2. 5. Pinouts Modul Kit Sensor pH E201-BNC 
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2.6 Transistor 

 

Pada prototipe ini untuk mengatur kondisi nyala dan mati suatu pengontrol secara 

otomatis, maka digunakan transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang 

memiliki banyak fungsi, seperti penguat, pemutus, penyambung, stabilitas tegangan, dan 

modulasi sinyal. Komponen ini banyak digunakan dalam rangkaian-rangkaian 

elektronika. Transistor memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai saklar elektronik dan 

penguat arus. 

2.6.1 Mosfet 
 

 

Gambar 2. 6. Mosfet IRF540N 

 
Prototipe ini menggunakan transistor jenis Mosfet tipe IRF540N seperti 

pada gambar 2.6. IRF540N adalah Mosfet N-Channel. Mosfet ini dapat 

menggerakkan beban hingga 23 A dan dapat mendukung arus puncak hingga 

110A. Selain itu, mosfet Ini juga memiliki tegangan ambang 4V, yang berarti dapat 

dengan mudah digerakkan oleh tegangan rendah seperti 5V. Oleh karena itu, 

sebagian besar digunakan dengan Arduino dan mikrokontroler lainnya untuk 

switching logika. Kontrol kecepatan motor dan peredup cahaya juga dimungkinkan 

dengan mosfet ini, karena memiliki karakteristik switching yang baik. 



14 
 

 

 

2.7 Real Time Clock (RTC) 
 

 

Gambar 2. 7. RTC DS1302N 

 
RTC yang dimaksud disini adalah real time clock yang memiliki bentuk fisik seperti 

gambar 2.7. RTC merupakan sebuah modul/ kit yang berfungsi untuk menjalankan fungsi 

waktu dan kalender secara realtime dengan menggunakan backup supply berupa baterai. 

Modul ini dibuat dengan menggunakan PCD berbahan fiber dan juga menggunakan 

lapisan mask solder untuk menjaga agar PCB tidak korosi. Selain itu, modul ini sebagian 

besar menggunakan komponen semiconductor sehingga modul terlihat minimalis dan 

menarik. 

 

2.8 Peltier 
 

 

Gambar 2. 8. Peltier 
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Peltier bisa digunakan sebagai pemanas dan pendingin. Gambar 2.8 menunjukkan 

bentuk fisik dari peltier yang digunakan pada prototipe. Prinsip kerja peltier adalah dua 

jenis semikonduktor (tipe n dan tipe p) disusun berdampingan. Bahan semikonduktor 

tersebut menyebabkan elektron akan mengalir dari semikonduktor tipe n ke tipe p dengan 

melewati junction. Elektron yang sampai pada tipe p akan berkombinasi dengan hole dan 

melepaskan energi dalam bentuk panas. Sebaliknya pada bagian n, elektron akan 

melepaskan diri dari ikatan valensinya dengan menyerap energi panas. Dengan demikian 

arus yang melewati junction, baik arah maju ataupun mundur, akan menghasilkan 

perbedaan suhu. Suhu junction panas tersebut di jaga agar tetap rendah dengan 

mengurangi atau menghilangkan panas yang dihasilkan menggunakan heatsink, 

sedangkan suhu bagian dingin dipertahankan sesuai dengan yang diinginkan. Ilustrasi dari 

prinsip kerja peltier dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 
Gambar 2. 9. Sistem Peltier 

 

Perancangan sistem pendingin dengan dua elemen peltier memanfaatkan pompa 

untuk mengoptimalkan transfer panas. Elemen peltier dipasang dengan dua cara, yaitu 

secara seri dan paralel. 
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Gambar 2. 10. Sistem Kontrol Suhu Air dengan menggunakan 2 Elemen Peltier 
 

Dua buah peltier terpasang pada kedua waterblock. Waterblock ini berfungsi 

sebagai pengonduksi elemen peltier ke air yang dipompakan dari media ke waterblock. 

Pada saat proses pendinginan, sisi panas elemen peltier juga dilengkapi dengan pelat 

heatsink untuk mempercepat pembuangan panas ke lingkungan. Dengan cara ini 

diharapkan proses pendinginan cepat terjadi dan bisa mencapai suhu minimum dengan 

beban maksimal. 

2.9 Water Pump DC 5 V 
 

 
Gambar 2. 11. Water Pump DC 5 V 

 
Water Pump DC 5V merupakan pompa air mini yang menggunakan motor DC 

brushless 5V. Pompa air mini ini mampu memompa air sebanyak 80 – 120 liter per jam 

(80-120 L/hour) dengan konsumsi daya sebesar 0,65 - 1,1 Watt. Pompa ini berfungsi 
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memompa larutan asam dan basa ke dalam akuarium. Adapun bentuk fisik water Pump 

DC 5V ditunjukkan dalam gambar 2.11. 

 
2.10 Liquid Crystal Display (LCD) 12C 16x2 

 

 
Gambar 2. 12. LCD 12C 16x2 

 

Liquid Crystal Display (LCD) adalah suatu jenis media tampilan yang 

menggunakan Kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan di berbagai 

bidang, misalnya dalam alat-alat elektronik, seperti televisi, kalkulator ataupun layar 

komputer. Pada LCD berwarna semacam monitor, terdapat banyak sekali titik cahaya 

(pixel) yang terdiri dari satu buah kristal cair sebagai suatu titik cahaya. Modul LCD yang 

digunakan adalah dengan tampilan 16x2 (16 kolom x 2 baris) seperti pada gambar 2.12. 

2.11 Resistor 

 

 
Gambar 2. 13. Resistor 

 

Resistor adalah komponen yang terbuat dari arang dan bersifat menghambat, 

dimana komponennya dalam suatu rangkaian elektronika berfungsi sebagai pembatas 

aliran listrik atau penghambatnya. Resistor termasuk komponen pasif pada rangkaian 

elektronika. Satuan atau nilai resistansi suatu resistor disebut Ohm dan dilambangkan 
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dengan simbol Omega (Ω). Hukum Ohm menyatakan bahwa resistansi berbanding 

terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Selain nilai resistansi (Ohm), 

resistor juga memiliki nilai yang lain, seperti nilai toleransi dan kapasitas daya yang 

mampu dilewatkannya. Menentukan kapasitas daya resistor ini penting dilakukan untuk 

menghindari resistor rusak karena terjadi kelebihan daya yang mengalir sehingga resistor 

terbakar dan sebagai bentuk efisiensi biaya dan tempat dalam pembuatan rangkaian 

elektronik (Basri & Irfan, 2018). 

2.12 Dioda 
 

 

Gambar 2. 14. Dioda 

Dioda adalah suatu komponen elektronik yang hanya melewatkan arus dalam satu 

arah (forward bias). Dioda terbentuk dari dua jenis semikonduktor tipe P dan tipe N yang 

bertemu sehingga memberikan junction (pertemuan) kristal PN, dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 
 

 
 

Gambar 2. 15. Junction PN 
 

Menurut arah menghantar dari suatu diode silicon (Si) akan terjadi drop tegangan 

maksimum di antara dua titik sambungan sebesar 0,7 V dan pada dioda germanium (Ge) 

drop tegangan minimum sebesar 0,3 V. Simbol untuk diode dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini: 
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Gambar 2. 16. Simbol Dioda 
 

Dioda dibuat dalam bentuk dan ukuran serta pemakaian bahan semi konduktor 

yang sangat luas. Tanda pita pada ujung diode biasanya menunjukkan kutub katoda dan 

bentuk penah adalah menunjukkan ke arah aliran arus. Karakteristik dioda ditunjukkan 

pada gambar di bawah ini: 

 

 
Gambar 2. 17. Karakteristik Dioda 

 

2.13 Modul SD Card 
 

 

Gambar 2. 18. Modul SD Card 
 

Modul SD card merupakan modul untuk mengakses memory card yang bertipe 

micro SD untuk pembacaan maupun penulisan data dengan menggunakan sistem 

antarmuka SPI (Serial Parallel Interface). Modul ini cocok untuk berbagai aplikasi yang 

membutuhkan data, seperti sistem absensi, sistem antrian maupun sistem aplikasi data 

logging lainnya. Fitur dan spesifikasi dari modul SD car ini antara lain : 
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a. Mendukung pembacaan kartu memori SD Card biasa (≤2G) maupun 

SDHC card (high-speed card) (≤32G). 

b. Tegangan operasional dapat menggunakan tegangan 5 V atau 3.3 V. 

c. Arus operasional yang digunakan yaitu 80 mA (0.2~200 mA) dengan 

menggunakan antarmuka SPI (Serial Parallel Interface). 

d. Pada modul ini sudah terdapat empat lubang baut untuk pemasangan pada 

rangkaian lainnya. 

e. Terdiri dari enam pin 

 
 

2.14 Karakterisitik Pengukuran 

2.14.1 Bias 

 

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 

𝐵𝑖𝑎𝑠 = 𝑥𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 −  x̅  ........................................................................................... (2.1) 

2.14.2 Presisi 

 
Presisi menyatakan derajat kebebasan sebuah instrumen dari kesalahan 

acak. Jika sejumlah pembacaan diambil pada besaran input yang sama 

menggunakan instrumen dengan presisi tinggi, maka sebaran pembacaan akan 

sangat kecil (Teknik Fisika ITS, 2012). 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 
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 ⅀  (𝑥𝑖− 𝑥𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎) 

 

baik, presisi akan lebih besar dari nol. Angka-angka penting dari pengukuran yang 

dilaporkan harus mencerminkan ketepatan pengukuran ini. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 = (1 − 
3𝜎

) 𝑥 100%...........................................................................(2.2) 
X̅ 

 

2.14.3 Akurasi 

 
Akurasi adalah kemampuan dari alat ukur untuk memberikan indikasi 

pendekatan terhadap harga sebenarnya dari objek yang diukur. Akurasi 

didefinisikan sebagai beda atau kedekatan (closeness) antara nilai yang terbaca 

dari alat ukur dengan nilai sebenarnya. Secara umum akurasi sebuah alat ukur 

ditentukan dengan cara kalibrasi operasi tertentu dan dapat diekspresikan dalam 

bentuk ketidakakuratan(inaccuracy) (Teknik Fisika ITS, 2012). 

Akurasi = (1 − 
Bias+ 3σ

) 𝑥100% .................................................................. (2.3) 
Xbenar 

 
2 

𝜎 = √ ………………………………………………………(2.4) 
𝑛−1 

 

𝑥̅ = 
⅀ 𝑥𝑖……………………………………………………………………….(2.5) 
𝑛 

 

Keterangan : 

 

 : Standar deviasi 

 
xbenar : Nilai pengukuran standar 

xi : Nilai pengukuran 

x̅ : Nilai rata-tara pengukuran 

n : Jumlah data 

2.14.4 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: 
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a. Akumulasi dari kesalahan-kesalahan yang ada dan diketahui pada setiap 

elemen dari sistem instrumenasi. 

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. 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = (
3𝜎+𝐵𝑖𝑎𝑠

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

 

2.14.5 Histerisis 

 
Histerisis 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 output dapat diketahui dari 

hasil pengukuran output pengukuran naik dikurangi output pengukuran turun . 

Histeresis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Histerisis output = ynaik – yturun ................................................................................................................ (2.7) 



 

 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan dan pembuatan rancang bangun 

sistem smart inland aquaculture benih ikan gurami berdasarkan suhu air dan pH air 

berbasis Arduino. 

3.1 Prinsip Kerja Prototipe 
 

 
 

 

Gambar 3. 1. Diagram Blok Prototipe 
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Pada gambar 3.1 merupakan diagram blok prototipe. Diagram blok ini 

menggambarkan hubungan antar komponen yang digunakan pada prototipe. Selain itu, 

diagram blok juga membantu dalam mengelompokkan input, proses, dan output dari 

sistem kerja prototipe untuk pengukuran, pengontrolan, dan monitoring budidaya benih 

ikan gurami. Input pada prototipe ini adalah sensor suhu, sensor pH, dan RTC yang 

nilainya akan di proses pada mikrokontroler. Sedangkan output pada prototipe ini adalah 

hasil pengukuran dari sensor suhu dan pH yang akan ditampilkan pada LCD dan disimpan 

pada SD card. Perubahan nilai dari kedua sensor tersebut akan mempengaruhi kerja 

transistor, seperti menaikan atau menurunkan suhu dan pH sesuai dengan yang 

diinginkan. Prototipe ini perlu mendapatkan daya dari power supply dengan 

menghubungkan Arduino ke adaptor 12 V 1.5 A agar semua komponen dapat bekerja 

sesuai fungsinya.  

3.2 Desain Smart Inland Aquaculture 

 

Dalam proyek akhir ini menggunakan akuarium terbuat dari material kaca sebagai 

media dari pengujian prototipe ini. Pada akuarium akan dilakukan pengkondisian 

sehingga media tersebut sesuai dengan standar nasional Indonesia untuk pertumbuhan 

benih ikan gurami. Ukuran media yang digunakan untuk pengujian pengukur sesuai pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 3. 1. Desain Dua Dimensi Media Pengujian 
 

No Desain Kolam Ukuran 

1  
25 cm 

 

 

 

 
20 cm 

 
Panjang (P) = 25 cm 

Lebar (L) = 20 cm 
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Gambar 3. 3. Media Tampak Depan 

 

 

 
 

No Desain Kolam Ukuran 

2  

 
 

25 cm 

 

 

 

 

 

 

25 cm 

Tinggi (T) = 25 cm 

 

 

 

Gambar 3. 2. Media Tampak Atas 
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Media yang digunakan terbuat dari material kaca berukuran panjang 25 cm, lebar 

20 cm, dan tinggi 25 cm. Pada media ini akan dilakukan pengujian suhu dan pH. Prototipe 

ini dapat diletakkan dimana saja atau dapat dipindahkan ke media mana saja yang bersifat 

portable. Pada pengujian ini prototipe diletakan di sisi media seperti pada gambar 3.2 dan 

gambar 3.3. 

3.3 Desain Prototipe 

 
Pada proyek akhir ini prototipe digunakan untuk mengukur suhu dan pH air pada 

media budidaya benih ikan gurami. Selain mengukur, prototipe ini dapat mengontrol suhu 

dan pH yang dibutuhkan. Prototipe dapat diletakan di sisi mana saja dan dapat 

dipindahkan (portable). Suhu dan pH pada media akan dikontrol oleh sistem kontrol dari 

prototipe ini sehingga air pada media dapat terjaga nilai suhu dan pH nya. Alat ukur ini 

akan berjalan dengan mengambil supply daya dari jala-jala listrik menggunakan adaptor 

12 V dan 1,5 A. Pada gambar 3.4 terdapat sensor suhu yang digunakan untuk mengukur 

suhu air, kemudian terdapat pompa sirkulasi air untuk mengalirkan keluaran air yang 

sudah diproses oleh peltier. Peltier ini akan aktif jika suhu yang terukur berada diluar 

rentang 25˚C - 30˚C. Selain itu, terdapat sensor pH yang digunakan untuk mengukur pH 

air pada media dan juga terdapat selang yang dihubungkan dengan pompa untuk 

mengalirkan cairan pengontrol pH berupa pH up dan pH down. Pompa pengontrol pH 

akan aktif ketika pH yang terukur berada diluar rentang yang ditentukan, yaitu 6,5 – 8,5. 
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Gambar 3. 5. Prototipe Tampak Depan 

 

 

 
 

 
 

Gambar 3. 4. Prototipe Tampak Atas 
 

Bagian depan prototipe ditunjukkan pada gambar 3.5 yang mana terdapat beberapa 

komponen, seperti LCD 16x2 untuk menampilkan hasil pengukuran, SD card yang 

berfungsi untuk menyimpan hasil pengukuran, dan adaptor yang berfungsi untuk 

menjalankan prototipe. 
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Gambar 3. 6. Rangkaian Sistem Keseluruhan 

 

 

 

Pada bagian dalam dari prototipe terdapat beberapa komponen diantara Arduino 

UNO, RTC, transistor, modul SD card, board pH, peltier, dan pompa DC. Untuk 

menghubungkan komponen satu dengan yang lain menggunakan kabel yang telah 

tersolder pada PCB. 

3.4 Perancangan Perangkat Elektronik 

3.4.1 Rangkaian Sistem Keseluruhan 

Pada rangkaian dari sistem keseluruhan, untuk pemakaian pin dari semua 

sensor maupun modul sudah dipasangkan dengan pin arduino. Adapun untuk pin- 

pin yang digunakan antara lain : 

Tabel 3. 2. Pemakaian Pin Arduino 
 

No Modul Pin yang digunakan Tegangan 

1 Sensor Suhu DS18B20 D2 5 V 

2 Sensor pH E201-BNC A0 5 V 

3 RTC D5, D6, D7 5 V 

4 Modul SD Card D10, D11, D12, D13 5 V 

4 LCD 16x2 I2C A4, A5 5 V 

5 Peltier (pemanas) D8 5 V 

6 Peltier (pendingin) D9 5 V 

7 Pompa pH Up D3 5 V 

8 Pompa pH Down D4 5 V 
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3.4.2 Rangkaian Sensor Suhu 

Pada rangkaian sensor suhu ini menggunakan satu buah sensor, yaitu 

DS18B20. Sensor ini hanya memanfaatkan satu pin data, yaitu pin digital (D2). 

Rangkaian ini disebut dengan mode normal, karena GND akan terhubung dengan 

ground, VCC akan terhubung dengan 5 V dan DQ terhubung dengan pin Arduino, 

yaitu pin digital serta ditambahkan resistor pull-up sebesar 4,7 kΩ. 

 

 
Gambar 3. 7. Rangkaian Sensor Suhu 

 

3.4.3 Rangkaian Pengontrol Suhu 

Pada rangkaian pengontrol suhu air terdapat komponen berupa Mosfet, 

mosfet ini berperan sebagai switching logika yang akan mengaktifkan peltier 

sesuai dengan rentangan hasil pengukuran dari sensor suhu. Kemudian terdapat 

dua fungsi peltier yaitu, peltier pemanas dan peltier pendingin. Untuk peltier 

pemanas terhubung ke pin arduino pada pin digital 4. Sedangkan peltier pendingin 

terhubung ke pin arduino pada pin digital 6. Dimana kedua pin digital tersebut 

dihubungkan melalui kaki gate dari masing-masing mosfet yang digunakan. Untuk 

daya yang digunakan oleh peltier dihubungkan dengan pin 5V, ground yang 

dihubungkan melalui kaki drain dari mosfet, dan kaki source dari mosfet 

dihubungkan dengan ground Arduino. 
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Gambar 3. 8. Rangkaian Pengontrol Suhu 
 

3.4.4 Rangkaian Sensor pH 

Untuk rangkaian sensor pH digunakan modul sensor pH Electrode E201- 

BNC yang dihubungkan dengan Arduino. Pin data sensor pH dihubungkan pada 

pin analog A0. Sedangkan untuk daya yang dibutuhkan menggunakan pin 5 V dan 

pin ground pada Arduino. 

 

Gambar 3. 9. Rangkaian Sensor pH 
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3.4.5 Rangkaian Pengontrol pH 

Rangkaian pada pengontrol pH air digunakan komponen transistor FET 

yang dihubungkan dengan pompa cairan. Pada pompa cairan membutuhkan pin 

digital yaitu pin 5 yang dihubungkan melalui transistor FET yang digunakan. 

Sedangkan untuk daya yang dibutuhkan oleh pompa cairan menggunakan pin 5 V 

dan ground pada Arduino. 

 

Gambar 3. 10. Rangkaian Pengontrol pH 
 

3.4.6 Rangkaian Monitoring 

Pada rangkaian monitoring digunakan beberapa komponen, yaitu LCD I2C 

16x2, RTC dan modul SD card. LCD yang sudah terintegrasi dengan I2C hanya 

memerlukan 4 pin yaitu, pin 5 V, pin ground, pin SDA yang dihubungkan dengan 

pin A4, dan pin SCL yang dihubungkan dengan pin A5. Kemudian pada komponen 

RTC membutuhkan 4 pin yaitu, pin 5 V, pin ground, pin SDA, dan pin SCL. 

Kemudian pada komponen modul SD card pin yang digunakan cukup banyak 

dengan membutuhkan 5 pin yaitu, pin 5 V, pin ground, dan pin digital pada pin 

11, pin 12, serta pin 13. 
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Gambar 3. 11. Rangkaian Monitoring 
 

3.5 Diagram Alir 

Diagram alir dari proyek akhir ini adalah meliputi seluruh sistem jalannya 

prototipe. Sistem yang dimaksud adalah sistem secara keseluruhan, yaitu pengukuran, 

pengontrolan dan monitoring. Gambar 3.12 merupakan gambaran diagram alir untuk 

proses kerja prototipe. 
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Gambar 3. 12. Diagram Alir Prototipe 
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Prototipe alat bantu pengontrolan dan monitoring kualitas air pada media budidaya 

benih ikan gurami berdasarkan suhu air dan pH air menggunakan mikrokontroler jenis 

Arduino UNO. Pada gambar 3.1 Arduino akan mendapatkan input tegangan dari modul 

power supply. RTC akan memberikan data berupa tanggal dan waktu yang akan tersimpan 

pada SD card. Pada prototipe ini yang menjadi input pada sistem adalah sensor suhu dan 

sensor pH. Untuk sensor suhu yang digunakan adalah tipe DS18B20 (waterproof). Sensor 

ini diletakan di titik yang akan mewakili suhu seluruh permukaan media. Untuk sensor 

pH yang digunakan adalah sensor pH E201-BNC dengan rentang pH 0-14. Sensor pH 

diletakan di titik krusial terhadap perubahan pH sehingga data tersebut sudah mewakili 

nilai pH dari seluruh permukaan media. Kemudian data hasil pengukuran dari kedua 

sensor tersebut diolah pada Arduino dan ditampilkan melalui LCD serta disimpan pada 

SD card. Selain itu, jika nilai yang terukur dari kedua sensor tidak sesuai dengan yang 

diinginkan, maka transistor akan mengaktifkan pompa DC dan peltier. Pengontrolan suhu 

dilakukan jika nilai suhu air lebih dari 30oC, maka peltier cooler aktif dan mendinginkan 

air yang akan membuat suhu air mengalami penurunan sampai ke rentang pengukuran 

yang telah ditentukan. Apabila suhu air kurang dari 25oC, maka peltier heater aktif dan 

memanaskan air yang akan membuat suhu air mengalami penaikan sampai ke rentang 

pengukuran yang telah ditentukan. Sedangkan untuk pengontrolan pH dilakukan oleh 

pompa DC. Apabila pH air yang terukur kurang dari 6,5, maka pompa yang akan 

mengalirkan cairan pH up aktif sehingga nilai pH air pada media mengalami penaikkan 

ke rentang yang telah ditentukan. Apabila nilai pH yang terukur lebih dari 8,5, maka 

pompa yang akan mengalirkan cairan pH down aktif sehingga nilai pH air pada media 

mengalami penurunan nilai pH sampai ke rentang yang telah ditentukan. Untuk output 

yang dihasilkan pada prototipe ini berupa data hasil pengukuran suhu air dan pH air yang 

ditampilkan pada LCD dan disimpan pada SD card. 

3.6 Pengujian Alat 

3.6.1 Kalibrasi Sensor Suhu 

Kalibrasi dilakukan membandingkan sensor suhu dengan alat ukur standar. 

Alat ukur standar yang digunakan adalah termometer digital bersertifikat dengan 

media dry block. Dokumen acuan yang digunakan adalah JIS Z 8710 – 93. 
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Peralatan untuk kalibrasi: 

 
1. Termometer digital 

2. Dry block 

3. Sensor suhu DS18B20 

Prosedur kalibrasi pada pengujian ini: 

1. Siapkan dry block dan lakukan pengkondisian selama 15 menit. 

2. Atur thermostat control pada suhu 25°C. 

3. Masukkan sensor suhu dan termometer digital standar ke dalam dry 

block. 

4. Catat kedua pembacaan alat setelah penunjukan tidak berubah. 

5. Ulangi prosedur 1 – 4 dengan pengaturan suhu yang lain, yaitu 26°C, 

27°C, 28°C, 29°C, dan 30°C. 

Catatan : probe sensor suhu dan termometer digital harus masuk ke dalam air 

paling sedikit 1/3 dari panjang probe 

3.6.2 Pengujian Sensor pH 

Pengujian sensor pH bertujuan untuk mengatur kinerja sensor pH. Beberapa 

hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Pengaturan offset 

Langkah-langkah dalam mengatur offset pH antara lain : 

a. Lepaskan probe sensor dari probe papan sirkuit BNC connector; 

b. Hubungkan BNC connector circuit board dengan sumber 

tegangan 5 V; 

c. Hubungkan bagian dalam konektor BNC dengan bagian luar 

untuk mensimulasikan pengukuran pH netral (pH 7) yang 

menghasilkan output tegangan listrik sebesar 2,5 V; 

d. Baca nilai tegangan output yaitu dengan menggunakan 

multimeter atau menggunakan pembacaan pada Arduino; dan 
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e. Atur nilai output dari pembacaan BNC connector circuit board 

dengan mengatur potensio pada papan sirkuit hingga 

menghasilkan output tegangan 2,5 V 

2. Pengaturan batas rentang uji sensor pH sesuai yang dibutuhkan 

3. Pengaturan pembacaan dan kalibrasi sensor pH sesuai dengan yang 

dibutuhkan 

Pengujian sensor pH dilakukan untuk mendapatkan nilai koreksi dari 

pengukuran. Adapun prosedur pengujian sensor pH berdasarkan acuan IJPC 

(1997), Standard operating procedure for the use, standardization, and care of pH 

meter sebagai berikut : 

1. Bahan 

a. Air bebas mineral (Aquades) 

b. Kertas tisu halus 

c. pH buffer powder solution 4,00 yang sudah dilarutkan dalam 250 

mL aquades 

d. pH buffer powder solution 6,86 yang sudah dilarutkan dalam 250 

mL aquades 

e. pH buffer powder solution 9,18 yang sudah dilarutkan dalam 250 

mL aquades 

2. Prosedur 

a. Siram elektroda sensor pH dengan auqades, seka dengan tisu 

secara halus/ lembut; 

b. Siapkan larutan buffer pH 4,01 dalam sebuah gelas ukur; 

c. Celupkan elektroda sensor pH ke dalam larutan tersebut sampai 

batas tertentu; 

d. Hidupkan sensor pH dengan menyambungkan dengan sumber 

listrik; 

e. Bacalah penunjukkan alat setelah penunjukkan stabil dan catat 

dalam cerapan; 

f. Lakukan langkah a-e untuk larutan buffer 6,86 dan 9,18; dan 
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g. Matikan pH meter dengan memutuskan sumber listrik. 

3.6.3 Pengujian Pengontrol Suhu menggunakan Peltier 

Untuk menjaga suhu pada rentang 25°C - 30°C menggunakan peltier sebagai 

pengontrol suhu. Peltier berfungsi untuk menaikan dan menurunkan suhu air. 

Pengujian pengontrol ini dilakukan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapai rentang tersebut. Prosedur yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Siapkan air dengan volume yang berbeda, yaitu 500 mL, 1 L, 2 L, 

dan 3 L; 

2. Kondisikan suhu air tersebut berada di bawah 25°C dan di atas 

30°C; 

3. Lakukan pengukuran pada air tersebut; 

4. Gunakan stopwatch untuk menghitung waktu; dan 

5. Catat waktu ketika suhu air telah mencapai rentang 25°C - 30°C. 

 
 

3.6.4 Pengujian Pengontrol pH menggunakan Pompa 

Pengontrol pH yang digunakan adalah pompa DC dengan cairan pH up 

(kalium hidroksida) dan pH down (asam fosfat) yang sudah dilakukan 

pengenceran. Pengujian pengontrolan ini dilakukan untuk mengetahui volume 

yang dibutuhkan untuk menaikkan dan menurunkan pH air pada media. 

Sebelumnya sudah dilakukan pengujian untuk volume pompa yang dikeluarkan 

dalam satuan detik. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Siapkan media air sebanyak 500 mL; 

2. Siapkan cairan pengontrol pH. Cairan pengontrol pH terbuat dari 

hasil pengenceran pH antara kalium hidroksida dan air untuk pH up 

serta asam fosfat dan air untuk pH down. Dengan rumus 

pengenceran sebagai berikut : 

𝑀1𝑉1 = 𝑀2𝑉2…………………………………………………(3.1) 

Keterangan : 

M1 = Molaritas larutan sebelum pelarutan 

V1 = Volume larutan sebelum pelarutan 
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M2 = Molaritas larutan setelah pelarutan 

V2 = Volume larutan setelah pelarutan 

3. Siapkan air 500 mL dalam keadaan asam dengan nilai pH dibawah 

6,5 atau air dalam keadaan basa dengan nilai pH diatas 8,5; 

4. Lakukan pengukuran pada air tersebut; dan 

5. Tambahkan cairan pengontrol pH up atau pH down yang telah 

diencerkan sehingga pH air pada media kembali ke dalam rentang 

6,5 – 8,5. 

 
3.7 Pengujian Homogenitas Suhu pada Media 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui nilai suhu pada sisi-sisi media. 

Pengujian media menggunakan dua sensor suhu sebagai standar dan sensor prototipe 

sebagai pembacaan nilai pada media. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan variansi 

dan fluktuasi. Prosedur yang dilakukan untuk pengujian ini adalah sebagai berikut : 

1. Siapkan prototipe, media dan dua sensor sebagai standar dengan ditandai 

sensor A dan sensor B; 

2. Hubungkan adaptor dengan sumber listrik; 

3. Letakkan alat ukur suhu seperti pada gambar 3.13, pada posisi sensor A 

dan B seperti pada gambar 3.14; 

4. Tutup bagian atas media dengan plastik; 

5. Catat hasil pembacaan alat ukur suhu, sensor A dan B setiap 1 menit; dan 

6. Lakukan pengambilan data sebanyak 30. 
 

Gambar 3. 13. Letak Sensor pada Media 
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Gambar 3. 14. Posisi Pengujian Sensor 
 

3.8 Prosedur Pengujian Keseluruhan Prototipe Smart Inland Aquaculture 

Pengujian keseluruhan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja prototipe dalam 

mengukur dan mengontrol suhu dan pH pada budidaya benih ikan gurami. Pengujian ini 

dilakukan pada media yang telah dirancang dan terbuat dari material kaca. Pengujian ini 

dilakukan dengan mengendalikan parameter suhu rentang 25-30°C. Rentang parameter 

suhu akan diuji pada jam 05:30 WIB, 12:00 WIB, 16:00 WIB, dan 22:00 WIB. Jika hasil 

pembacaan sensor suhu lebih kecil dari 25°C, maka sistem akan otomatis menyalakan 

peltier pemanas dan mematikan otomatis saat mencapai 25°C. Pada saat sensor suhu lebih 

besar dari 30°C, maka sistem akan otomatis menyalakan peltier pendingin dan mematikan 

otomatis saat mencapai 30°C. Untuk parameter pH dikendalikan pada rentang 6,5-8,5. 

Jika sensor pH lebih kecil dari 6,5, maka sistem akan otomatis menyalakan pompa pH up 

dan mematikan otomatis saat mencapai 6,5. Pada saat sensor pH lebih besar 8,5, maka 

sistem akan otomatis menyalakan pompa pH down dan mematikan otomatis saat 

mencapai 8,5. Adapun pengujian keseluruhan prototipe sebagai berikut : 

1. Siapkan prototipe dan media; 

2. Letakkan prototipe di bagian samping media dan sambungkan selang pada 

water block dan pompa pH up dan pH down menuju media; 

3. Sambungkan adaptor 12 V 1,5 A sebagai power supply Arduino; 

4. Lakukan pengambilan data pada waktu yang berbeda sesuai dengan telah 

ditentukan sebanyak 30 data di masing-masing waktu; dan 

5. Pembacaan hasil pengukuran dapat dilihat di display LCD dan disimpan 

pada SD card. 



 

 

BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
Dalam bab IV ini dibahas semua data yang didapatkan dalam proses kalibrasi serta 

pengujian pada suhu dan pH prototitpe smart inland aquaculture. 

4.1 Hasil Kalibrasi Sensor Suhu 

 
Kalibrasi sensor suhu pada prototipe bertujuan untuk mengetahui nilai 

ketidakpastian dan error dari setiap titik uji. Pada pengujian ini dilakukan pengambilan 

data dengan membandingkan pembacaan sensor suhu DS18B20 dengan termometer yang 

dicelupkan pada dry block yang sudah diatur suhunya. Sebelum dilakukan pengujian, 

maka kondisikan terlebih dahulu dry block selama ±15 menit. Prosedur yang dilakukan 

pada pengujian ini sesuai pada bab 3 subbab 3.5 anak subbab 3.5.1. Pengujian dilakukan 

pada 5 titik, yaitu pada suhu 25°C, 26°C, 27°C, 28°C, 29°C, dan 30°C. Alasan 

menggunakan titik ini adalah karena titik tersebut merupakan rentang suhu untuk 

pertumbuhan optimal benih gurami menurut SNI : 01- 6485.3 – 2000. Hasil kalibrasi 

sensor suhu dengan standar termometer digital adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 1. Ketidakpastian Hasil Kalibrasi Sensor Suhu 
 

Ketidakpastian baku gabungan, Uc (°C) 1 

Derajat kebebasan efektif, Veff 53 

Faktor cakupan, k 2 

ketidakpastian bentangan (°C) 1 

 

Ketidakpastian baku gabungan didapatkan dari gabungan ketidakpastian standar 

dan ketidakpastian sensor. Sumber ketidakpastian standar didapatkan dari repeatability, 

ketidakpastian sertifikat, dan ketidakpastian resolusi. Nilai ketidakpastian standar dari 

repeatability adalah 0, nilai ketidakpastian dari sertifikat yang terdapat pada lampiran 1 

adalah 0,003°C dan ketidakpastian resolusi adalah 0,003°C. Sedangkan untuk 

 

 

40 



41 
 

 

 

ketidakpastian sensor suhu didapatkan dari repeatability dan resolusi. Sehingga 

ketidakpastian baku gabungannya adalah 1°C dan ketidakpastian bentangan adalah 1°C. 

Selain dilakukan kalibrasi, sensor suhu juga dilakukan pengujian naik dan pengujian 

turun untuk mendapatkan karakteristik statis dari alat ukur. Pengujian naik dan pengujian 

turun dilakukan pada titik uji 25°C, 26°C, 27°C, 28°C, 29°C, dan 30°C. Setiap titik uji 

dilakukan pengambilan data sebanyak 30 kali yang kemudian di rata-ratakan dan 

dirangkum pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4. 2. Hasil Pengukuran Naik dan Turun Kalibrasi Sensor Suhu 
 

Penunjukkan Rata- 

Rata 

Standar 

(°C) 

Penunjukkan Rata- 

Rata 

Sensor 

(°C) 

 
Bias 

(°C) 

Standar 
Repeata- 

bility 

(°C) 

 
Akurasi 

(%) 

 
Presisi 

(%) 

 
Error 

(%) 
Standar (°C) Sensor (°C) Deviasi 

Naik Turun Naik Turun (°C) 

25,05 25,04 25,04 24,97 25,00 24,98 0,06 0,09 0,02 98,64 98,89 1,36 

26,02 26,07 26,04 26,00 26,00 26,00 0,04 0,00 0,00 99,83 100,00 0,17 

27,01 27,06 27,03 26,97 27,00 26,98 0,05 0,09 0,02 98,78 98,97 1,22 

28,10 28,15 28,12 28,00 28,00 28,00 0,12 0,00 0,00 99,56 100,00 0,44 

29,09 29,14 29,11 29,00 29,00 29,00 0,11 0,00 0,00 99,61 100,00 0,39 

30,09 30,14 30,11 30,00 30,00 30,00 0,11 0,00 0,00 99,62 100,00 0,38 

 
 

Pada pengujian kalibrasi naik dan turun sensor suhu pada titik 25°C, didapatkan 

nilai rata-rata pembacaan standar 25,04°C (setelah dikurangi dengan nilai koreksi standar 

pada sertifikat) dan nilai rata-rata hasil pengukuran dari sensor 24,98°C. Nilai bias pada 

titik ini adalah 0,06°C dan nilai standar deviasi sebesar 0,09°C. Untuk nilai presisi 

didapatkan sebesar 98,89%, hal ini berarti hasil pengukuran berulang tergolong cukup 

konstan. Nilai akurasi yang didapat sebesar 98,64% dan nilai error sebesar 1,36%. 

Pada pengujian kalibrasi naik dan turun sensor suhu pada titik 26°C, didapatkan 

nilai rata-rata pembacaan standar 26,04°C (setelah dikurangi dengan nilai koreksi standar 

pada sertifikat) dan nilai rata-rata hasil pengukuran dari sensor 26,00°C. Nilai bias pada 

titik ini adalah 0,04°C dan nilai standar deviasi sebesar 0,00°C. Untuk nilai presisi 

didapatkan sebesar 100,00%, hal ini berarti hasil pengukuran berulang tergolong sangat 

konstan. Nilai akurasi yang didapat sebesar 99,83% dan nilai error sebesar 0,17%. 
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Pada pengujian kalibrasi naik dan turun sensor suhu pada titik 27°C, didapatkan 

nilai rata-rata pembacaan standar 27,03°C (setelah dikurangi dengan nilai koreksi standar 

pada sertifikat) dan nilai rata-rata hasil pengukuran dari sensor 26,98°C. Nilai bias pada 

titik ini adalah 0,05°C dan nilai standar deviasi sebesar 0,09°C. Untuk nilai presisi 

didapatkan sebesar 98,97%, hal ini berarti hasil pengukuran berulang tergolong cukup 

konstan. Nilai akurasi yang didapat sebesar 98,78% dan nilai error sebesar 1,22%. 

Pada pengujian kalibrasi naik dan turun sensor suhu pada titik 28°C, didapatkan 

nilai rata-rata pembacaan standar 28,12°C (setelah dikurangi dengan nilai koreksi standar 

pada sertifikat) dan nilai rata-rata hasil pengukuran dari sensor 28,00°C. Nilai bias pada 

titik ini adalah 0,12°C dan nilai standar deviasi sebesar 0,00°C. Untuk nilai presisi 

didapatkan sebesar 100,00%, hal ini berarti hasil pengukuran berulang tergolong sangat 

konstan. Nilai akurasi yang didapat sebesar 99,56% dan nilai error sebesar 0,44%. 

Pada pengujian kalibrasi naik dan turun sensor suhu pada titik 29°C, didapatkan 

nilai rata-rata pembacaan standar 29,11°C (setelah dikurangi dengan nilai koreksi standar 

pada sertifikat) dan nilai rata-rata hasil pengukuran dari sensor 29,00°C. Nilai bias pada 

titik ini adalah 0,11°C dan nilai standar deviasi sebesar 0,00°C. Untuk nilai presisi 

didapatkan sebesar 100,00%, hal ini berarti hasil pengukuran berulang tergolong sangat 

konstan. Nilai akurasi yang didapat sebesar 99,61% dan nilai error sebesar 0,39%. 

Pada pengujian kalibrasi naik dan turun sensor suhu pada titik 30°C, didapatkan 

nilai rata-rata pembacaan standar 30,11°C (setelah dikurangi dengan nilai koreksi standar 

pada sertifikat) dan nilai rata-rata hasil pengukuran dari sensor 30,00°C. Nilai bias pada 

titik ini adalah 0,11°C dan nilai standar deviasi sebesar 0,00°C. Untuk nilai presisi 

didapatkan sebesar 100,00%, hal ini berarti hasil pengukuran berulang tergolong sangat 

konstan. Nilai akurasi yang didapat sebesar 99,62% dan nilai error sebesar 0,38%. 
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Gambar 4. 1. Grafik Linearitas Kalibrasi Sensor Suhu 

 
Menurut Ghozali (2012:97) koefisien determinasi (R2) merupakan alat untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. R2 bermakna seberapa besar 

pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y) atau dengan kata lain nilai koefisien determinasi berguna untuk 

memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X 

secara simultan terhadap variabel Y sehingga R2 > 0,75-0,99; korelasinya sangat kuat. 

Dari hasil pengukuran naik dan pengukuran turun pada tabel 4.2, dapat dikatakan bahwa 

pengujian sensor suhu memiliki korelasi yang sangat kuat antara penunjukan sensor suhu 

pada tiap titik dengan penunjukan termometer digital standar. Grafik linearitas pada 

pengujian kalibrasi sensor suhu dapat dilihat pada gambar 4.1. 

4.2 Hasil Pengujian Sensor pH 

 

Pengujian sensor pH dilakukan di laboratorium glassware Akademi Metrologi dan 

Instrumentasi. Pengujian sensor pH menggunakan pH buffer powder sebagai standar 

pengujian. Perhitungan nilai standar didasarkan pada persamaan linear pH buffer powder 

pada rentang suhu antara 20˚C - 30˚C. Nilai yang dijadikan acuan perhitungan ini seperti 

pada tabel 4.3 di bawah ini: 

Grafik Linearitas Kalibrasi Sensor Suhu 
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Tabel 4. 3. Nilai pH Buffer Powder Solution 
 

Suhu ˚C pH 4,01 pH 6,86 pH 9,18 

10 4,00 6,92 9,33 

15 4,00 6,90 9,28 

20 4,00 6,88 9,23 

25 4,00 6,86 9,18 

30 4,01 6,85 9,14 

35 4,02 6,84 9,10 

40 4,03 6,84 9,07 

45 4,04 6,83 9,04 

50 4,06 6,83 9,02 

 
 

Didasarkan data pada tabel 4.3 dengan menggunakan rumus persamaan linear 

untuk mendapatkan nilai larutan pH standar sebagai berikut : 

 𝑥− 𝑥1 =
 𝑦−𝑦1 

…………………………………………………………………………(4.1) 
𝑥2−𝑥1 𝑦2−𝑦1 

 

𝑦 = 
(𝑥− 𝑥1)(𝑦2−𝑦1) 

+ 𝑦 ………………………………………………………………(4.2) 
𝑥2−𝑥1 

1 
 

Keterangan : 

 
𝑥 = suhu 

 
𝑥1= batas bawah suhu 

 
𝑥2 = batas atas suhu 

 
𝑦 = nilai pH 

 
𝑦1= batas bawah pH 

 
𝑦2= batas atas pH 
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Pengujian yang dilakukan adalah pengujian naik dan turun. Berdasarkan pada 

rumus perhitungan (4.1) dan (4.2) nilai pH hitung referensi pengujian sensor pH pada titik 

4,01 dengan suhu 25˚C didapatkan data sebagai berikut: 

x = 25 ˚C 

 

𝑦 = 
(25− 25)(4,01−4,00) 

+ 4,01 = 4,01
 

30−25 
 

Dengan demikian, nilai pH hitung pada larutan penyangga pH 4,01 didapatkan 

sebesar 4,01. 

Untuk nilai pH hitung referensi pengujian sensor pH pada titik 6,86 dengan suhu 

25˚C didapatkan data sebagai berikut: 

x = 25 ˚C 

 

𝑦 = 
(25− 25)(6,85−6,86) 

+ 6,86 = 6,86
 

30−25 
 

Dengan demikian, nilai pH hitung pada larutan penyangga pH 6,86 didapatkan 

sebesar 6,86. 

Untuk nilai pH hitung referensi pengujian sensor pH pada titik 9,18 dengan suhu 

25˚C didapatkan data sebagai berikut: 

x = 25˚C 

 

𝑦 = 
(25− 25)(9,14−9,18) 

+ 9,18 = 9,18
 

30−25 
 

Dengan demikian, nilai pH hitung pada larutan penyangga pH 9,18 didapatkan 

sebesar 9,18. 

Nilai pH yang didapatkan dari perhitungan digunakan sebagai nilai pembanding 

dengan hasil pengukuran. Nilai ini dipilih karena merupakan nilai pH yang lebih aktual 

terhadap kondisi ruangan pengujian, Setelah mendapatkan data nilai pH referensi, 

pengujian pH meter dilakukan menggunakan tiga jenis larutan standar. Pengujian 

dilakukan dengan cara pengukuran naik dan pengukuran turun. Masing-masing larutan 

standar dilakukan pengulangan sebanyak 30 kali seperti tertera pada Lampiran 3. Data- 
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data hasil pengujian tersebut kemudian di rata-ratakan sehingga didapatkan data sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 4. Hasil Pengukuran Naik dan Turun Pengujian Sensor pH 
 

 

Suhu 

(˚C) 

pH Standar Rata- 

Rata pH 

Standar 

pH Hitung Rata- 

Rata 

pH 

Hitung 

 
Bias 

 

Standar 

Deviasi 

 

Repeat- 

ability 

 

Akurasi 

(%) 

 

Presisi 

(%) 

 

Error 

(%) Naik Turun Naik Turun 

25 4,01 4,01 4,01 4,07 4,07 4,07 0,06 0,05 0,01 95,11 96,63 4,89 

25 6,86 6,85 6,86 6,78 6,78 6,78 0,07 0,04 0,01 97,09 98,20 2,91 

25 9,18 9,18 9,18 9,01 9,05 9,03 0,15 0,04 0,01 97,07 98,74 2,93 

Hasil pengukuran pada tabel 4.4 didapatkan dengan melakukan pengkondisian 

lingkungan. Nilai suhu ruang dibuat lebih konstan dari kondisi suhu ruang pada udara 

bebas. Pengkondisian juga dilakukan dengan mencelupkan sensor pH pada larutan 

penyangga dengan mendiamkan probe sensor pH selama minimal 2 menit. Selain itu, 

dilakukan pengukuran suhu pada larutan penyangga untuk mengetahui nilai hitung pH 

standar. 

Berdasarkan data yang diperoleh untuk pengukuran naik dan pengukuran turun 

dengan larutan penyangga pH 4,01 didapatkan rata-rata pengukuran naik dan turun 

sebesar 4,07 dengan nilai bias 0,06. Selain itu, juga didapatkan nilai standar deviasi yang 

dihasilkan adalah 0,05 dengan variasi dan sebaran data sampel sebesar 0,01. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai presisi 96,63% yang berarti hasil pengukuran berulang sensor 

cukup konstan dan stabil. Nilai akurasi untuk pengukuran naik dan turun adalah 95,11% 

yang menandakan bahwa sebaran data hampir mendekati nilai standar. Nilai error yang 

dihasilkan dari pengujian naik dan turun kalibrasi sensor pH, yaitu 4,89%. 

Untuk larutan penyangga pH 6,86 didapatkan rata-rata pengukuran naik dan turun 

sebesar 6,78 dengan nilai bias 0,07. Selain itu, juga didapatkan nilai standar deviasi yang 

dihasilkan adalah 0,04 dengan variasi dan sebaran data sampel sebesar 0,01. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai presisi 98,20% yang berarti hasil pengukuran berulang sensor 

lebih konstan dan stabil dibandingkan pengujian dengan larutan peyangga pH 4,01. Nilai 

akurasi untuk pengukuran naik dan turun adalah 97,09% yang menandakan bahwa 
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sebaran data mendekati nilai standar. Nilai error yang dihasilkan dari pengujian naik dan 

turun kalibrasi sensor pH, yaitu 2,91%. 

Untuk larutan penyangga pH 9,18 didapatkan rata-rata pengukuran naik dan turun 

sebesar 9,03 dengan nilai bias 0,15. Selain itu, juga didapatkan nilai standar deviasi yang 

dihasilkan adalah 0,04 dengan variasi dan sebaran data sampel sebesar 0,01. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai presisi 98,74% yang berarti hasil pengukuran berulang sensor 

lebih konstan dan stabil dibandingkan pengujian dengan larutan peyangga pH 4,01 dan 

pH 6,86. Nilai akurasi untuk pengukuran naik dan turun adalah 97,07% yang menandakan 

bahwa sebaran data mendekati nilai standar. Nilai error yang dihasilkan dari pengujian 

naik dan turun kalibrasi sensor pH, yaitu 2,93%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 2. Grafik Linearitas Pengujian Sensor pH 

 
Menurut Ghozali (2012:97) koefisien determinasi (R2) merupakan alat untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. R2 bermakna seberapa besar 

pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y) atau dengan kata lain nilai koefisien determinasi berguna untuk 

memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X 

secara simultan terhadap variabel Y sehingga R2 > 0,75-0,99; korelasinya sangat kuat. 

Dari hasil pengukuran naik dan pengukuran turun pada kalibrasi sensor pH (tabel 4.4), 

dapat dikatakan bahwa pengujian sensor pH memiliki korelasi yang sangat kuat antara 
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penunjukan sensor pH pada tiap titik dengan nilai larutan pH standar. Grafik lineraritas 

kalibrasi sensor pH dapat dilihat pada gambar 4.2. 

4.3 Hasil Pengujian Pengotrolan Suhu menggunakan Peltier 

 

Pengujian pengontrol suhu dilakukan pengukuran pada media sampai pengukuran 

tersebut diluar rentang suhu 25˚C - 30˚C. 

Tabel 4. 5. Waktu Uji Perubahan Suhu 
 

Suhu Awal (˚C) Suhu Akhir (˚C) Waktu Pengontrol 

22 23 2 menit 

23 24 2 menit 

24 25 2 menit 

31 30 2 menit 

31 30 2 menit 

31 30 2 menit 

Berdasarkan pada tabel 4.5 suhu yang terukur pada pagi hari adalah 22˚C. Titik ini 

sudah keluar batas bawah dari rentang yang dibutuhkan. Sehingga mengaktifkan sistem 

pemanas (heater) untuk menaikkan suhu menjadi 25˚C. waktu yang dibutuhkan untuk 

menaikkan 1˚C adalah 2 menit. Sedangkan untuk mengaktifkan sistem pendingin (cooler) 

dilakukan pengukuran pada siang hari dengan tambahan air panas yang dituangkan pada 

media. Titik yang terukur adalah 31˚C. Waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan 1˚C 

adalah 2 menit. Dapat dikatakan pengontrol suhu menggunakan peltier cukup efektif 

karena mampu menurunkan atau menaikkan suhu dengan waktu yang relatif singkat. 

 

 
4.4 Hasil Pengujian Pengontrolan pH menggunakan Pompa 

 
Pengontrolan pH bertujuan agar menjaga nilai rentang yang dibutuhkan. Nilai pH 

yang dibutuhkan, yaitu berada pada rentang 6,5 - 8,5. Cairan yang digunakan untuk 

pengontrol pH, yaitu asam fosfat (H3PO4) dengan konsentrasi 10% sebagai pH down dan 

kalium hidroksida (KOH) dengan konsentrasi 10% sebagai pH up. Untuk mengalirkan 
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cairan pH down dan pH up menggunakan pompa DC. Sebelum sistem pengontrol pH 

diaplikasikan pada media terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk mengetahui volume 

cairan yang dialirkan oleh pompa DC dalam hitungan detik (debit). Pengujian tersebut 

dilakukan dalam waktu 1 detik dan 2 detik dengan 10 kali pengulangan untuk masing- 

masing waktu. Dari hasil pengujian debit pada pompa DC didapatkan data sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 6. Debit Pompa Cairan pH Down dan pH Up 
 

 

Waktu 

Nyala 

Pompa 

Pengukuran ke- (Volume terukur (ml))  
Rata-rata 

(ml) 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

1 detik 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

2 detik 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Dari tabel 4.6 didapatkan debit yang dikeluarkan pompa adalah 40 ml/detik. 

Setelah itu dilakukan pengenceran untuk mendapatkan cairan yang cocok digunakan 

sebagai pengontrol cairan pH. Pada tabel 4.7 didapatkan cairan pengontrol untuk pH down 

dan pH up. 

Tabel 4. 7. Pengujian Pengontrolan pH Down dan pH Up 
 

 

Pengontrolan 

 

Volume Air Media 
Kandungan 

pH Down 

Volume 

pH 
Down 

pH 

Awal 

pH 

Akhir 

 

 
pH Down 

500 ml air + 0,5 ml 
kalium hidroksida 

500 ml air + 40 
ml asam fosfat 

40 ml 11 6,5 

500 ml air + 1 ml 
kalium hidroksida 

500 ml air + 40 
ml asam fosfat 

80 ml 11 6,5 

500 ml air + 1,5 ml 
kalium hidroksida 

500 ml air + 40 
ml asam fosfat 

80 ml 11 6,5 

 

 

 

pH Up 

500 ml air + 0,5 ml 

asam fosfat 

500 ml air + 1 

ml kalium 

hidroksida 

 

40 ml 
 

6,3 
 

6,6 

500 ml air + 1 ml 

asam fosfat 

500 ml air + 1 

ml kalium 
hidroksida 

 

100 ml 
 

5,7 
 

6,5 

500 ml air + 1,5 ml 

asam fosfat 

500 ml air + 1 

ml kalium 

hidroksida 

 

140 ml 
 

5,4 
 

6,5 
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Dari hasil pengujian pengontrolan pH dapat disimpulkan bahwa cairan yang 

digunakan sebagai pH down adalah campuran 500 ml air + 40 ml asam fosfat, sedangkan 

untuk pH up  adalah campuran 500 ml air + 1 ml kalium hidroksida. Waktu yang 

dibutuhkan cairan pengontrol pH tercampur dengan air pada media adalah 1 menit/liter. 

Pengontrol pH menggunakan cairan pH up dan pH down yang dialirkan menggunakan 

pompa DC terbukti cukup efektif karena mampu menurunkan atau menaikkan pH dengan 

waktu yang relatif singkat, akan tetapi cairan pengontrol pH yang dibutuhkan relatif 

banyak disebabkan oleh pompa DC yang tidak bisa mengalirkan cairan dengan volume 

yang sedikit. 

4.5 Hasil Pengujian Homogenitas Suhu pada Media 

 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui nilai suhu pada setiap sisi media. Untuk 

mendapatkan nilai tersebut dibutuhkan beberapa alat ukur suhu untuk mengukur pada 

setiap sisi media dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan dua sensor suhu yang diletakkan di kiri atas dan kanan bawah seperti pada 

gambar 3.13 dan 3.14. Dari hasil pengujian tersebut didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 4. 8. Hasil Pengujian Homogenitas Suhu pada Media 
 

No. 
Pembacaan Alat di 

media 

Pembacaan Sensor Pembanding (°C) pada Posisi 

Sensor A Sensor B 

1 26,00 25,70 26,10 

2 26,00 25,80 26,10 

3 26,00 25,90 26,10 

4 26,00 25,70 26,10 

5 26,00 25,60 26,10 

6 26,00 25,80 26,10 

7 26,00 25,90 26,10 

8 26,00 26,00 26,10 

9 26,00 25,60 26,10 

10 26,00 25,70 26,10 

11 26,00 25,90 26,10 

12 26,00 25,80 26,10 

13 26,00 25,70 26,10 

14 26,00 26,10 26,10 

15 26,00 26,00 26,10 

16 26,00 26,10 26,10 

17 26,00 25,90 26,10 
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No. 
Pembacaan Alat di 

media 

Pembacaan Sensor Pembanding (°C) pada Posisi 

Sensor A Sensor B 

18 26,00 26,00 26,10 

19 26,00 26,10 26,10 

20 26,00 26,50 26,10 

21 26,00 26,40 26,10 

22 26,00 26,50 26,10 

23 26,00 26,30 26,10 

24 26,00 26,40 26,10 

25 26,00 26,20 26,10 

26 26,00 26,30 26,10 

27 26,00 26,20 26,10 

28 26,00 26,30 26,10 

29 26,00 26,20 26,10 

30 26,00 26,30 26,10 

Rata-rata (°C) 26,03 26,10 

Standar deviasi (°C) 0,27 0,00 

Max (°C) 26,50 26,10 

Min (°C) 25,60 26,10 

Fluktuasi (°C) 0,90 0,00 

Variansi Max (°C) 0,90 

Fluktuasi Max (°C) 
0,90 

 

Berdasarkan tabel 4.8 hasil yang didapatkan nilai maksimum pada sensor A 

26,50°C dan nilai minimum 25,60°C. Sehingga fluktuasi pada sensor A, yaitu nilai 

maksimum dikurangi dengan nilai minimum didapatkan 0,90°C. Pada sensor B nilai 

maksimum dan minimum sama, yaitu 26,10°C. Sehingga nilai fluktuasinya adalah 0°C. 

Oleh karena itu, nilai fluktuasi maksimum dari sensor A dan B adalah 0,90°C. 

4.6 Hasil Pengujian Suhu dan pH pada Prototipe Smart Inland Aquaculture 

 
Pengujian keseluruhan pada media smart inland aquaculture dilakukan saat 

kondisi pagi, siang, sore dan malam hari. Berikut data yang didapatkan dari pengujian 

keseluruhan pada media smart inland aquaculture: 
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Tabel 4. 9. Hasil Pengujian Prototipe di Pagi Hari 
 

 
No 

Parameter 
Pukul 

(WIB) 

Suhu 

(°C) 

 
pH 

Sistem Kontrol 

Suhu 

(°C) 
pH Heater Cooler 

pH 
Up 

pH 
Down 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6,5-8,5 

05.30 22 6,8 ON OFF OFF OFF 

2 05.31 22 6,8 ON OFF OFF OFF 

3 05.32 23 6,8 ON OFF OFF OFF 

4 05.33 23 6,8 ON OFF OFF OFF 

5 05.34 23 6,8 ON OFF OFF OFF 

6 05.35 24 6,7 ON OFF OFF OFF 

7 05.36 24 6,8 ON OFF OFF OFF 

8 05.37 25 6,8 ON OFF OFF OFF 

9 05.38 25 6,7 ON OFF OFF OFF 

10 05.39 25 6,8 ON OFF OFF OFF 

11 05.40 25 6,8 ON OFF OFF OFF 

12 05.41 25 6,7 OFF OFF OFF OFF 

13 05.42 24 6,7 ON OFF OFF OFF 

14 05.43 24 6,7 ON OFF OFF OFF 

15 05.44 25 6,8 OFF OFF OFF OFF 

16 05.45 25 6,7 OFF OFF OFF OFF 

17 05.46 25 6,7 OFF OFF OFF OFF 

18 05.47 25 6,7 OFF OFF OFF OFF 

19 05.48 25 6,7 OFF OFF OFF OFF 

20 05.49 25 6,7 OFF OFF OFF OFF 

21 05.50 25 6,7 OFF OFF OFF OFF 

22 05.51 26 6,7 OFF OFF OFF OFF 

23 05.52 26 6,7 OFF OFF OFF OFF 

24 05.53 26 6,7 OFF OFF OFF OFF 

25 05.54 26 6,7 OFF OFF OFF OFF 

26 05.55 26 6,7 OFF OFF OFF OFF 

27 05.56 26 6,7 OFF OFF OFF OFF 

28 05.57 26 6,7 OFF OFF OFF OFF 

29 05.58 26 6,7 OFF OFF OFF OFF 

30 05.59 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 
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Tabel 4. 10. Hasil Pengujian Prototipe di Siang Hari 
 

 
No 

Parameter 
Pukul 

(WIB) 

Suhu 

(°C) 

 
pH 

Sistem Kontrol 

Suhu 

(°C) 
pH Heater Cooler 

pH 
Up 

pH 
Down 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6,5-8,5 

12.00 30 6,9 OFF OFF OFF OFF 

2 12.01 30 6,8 OFF OFF OFF OFF 

3 12.02 30 6,9 OFF OFF OFF OFF 

4 12.03 30 6,85 OFF OFF OFF OFF 

5 12.04 30 6,85 OFF OFF OFF OFF 

6 12.05 31 6,79 OFF ON OFF OFF 

7 12.06 31 6,8 OFF ON OFF OFF 

8 12.07 30 6,8 OFF OFF OFF OFF 

9 12.08 31 6,9 OFF ON OFF OFF 

10 12.09 31 6,8 OFF ON OFF OFF 

11 12.10 30 6,8 OFF OFF OFF OFF 

12 12.11 30 6,8 OFF OFF OFF OFF 

13 12.12 31 6,9 OFF ON OFF OFF 

14 12.13 31 6,8 OFF ON OFF OFF 

15 12.14 30 6,8 OFF OFF OFF OFF 

16 12.15 30 6,8 OFF OFF OFF OFF 

17 12.16 30 6,8 OFF OFF OFF OFF 

18 12.17 30 6,8 OFF OFF OFF OFF 

19 12.18 30 6,8 OFF OFF OFF OFF 

20 12.19 30 6,8 OFF OFF OFF OFF 

21 12.20 30 6,8 OFF OFF OFF OFF 

22 12.21 30 6,8 OFF OFF OFF OFF 

23 12.22 30 6,8 OFF OFF OFF OFF 

24 12.23 30 6,8 OFF OFF OFF OFF 

25 12.24 30 6,8 OFF OFF OFF OFF 

26 12.25 29 6,9 OFF OFF OFF OFF 

27 12.26 29 6,9 OFF OFF OFF OFF 

28 12.27 29 6,8 OFF OFF OFF OFF 

29 12.28 29 6,9 OFF OFF OFF OFF 

30 12.29 29 6,8 OFF OFF OFF OFF 
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Tabel 4. 11. Hasil Pengujian Prototipe di Sore Hari 
 

 
No 

Parameter 
Pukul 

(WIB) 

Suhu 

(°C) 

 
pH 

Sistem Kontrol 

Suhu 

(°C) 
pH Heater Cooler 

pH 
Up 

pH 
Down 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6,5-8,5 

16.01 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

2 16.02 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

3 16.03 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

4 16.04 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

5 16.05 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

6 16.06 28 6,6 OFF OFF OFF OFF 

7 16.07 28 6,6 OFF OFF OFF OFF 

8 16.08 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

9 16.09 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

10 16.10 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

11 16.11 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

12 16.12 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

13 16.13 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

14 16.14 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

15 16.15 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

16 16.16 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

17 16.17 28 6,6 OFF OFF OFF OFF 

18 16.18 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

19 16.19 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

20 16.20 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

21 16.21 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

22 16.22 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

23 16.23 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

24 16.24 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

25 16.25 28 6,6 OFF OFF OFF OFF 

26 16.26 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

27 16.27 28 6,7 OFF OFF OFF OFF 

28 16.28 27 6,7 OFF OFF OFF OFF 

29 16.29 27 6,7 OFF OFF OFF OFF 

30 16.30 27 6,6 OFF OFF OFF OFF 



55 
 

 

 

Tabel 4. 12. Hasil Pengujian Prototipe di Malam Hari 
 

 
No 

Parameter 
Pukul 

(WIB) 

Suhu 

(°C) 

 
pH 

Sistem Kontrol 

Suhu 

(°C) 
pH Heater Cooler 

pH 

Up 

pH 

Down 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6,5-8,5 

22.00 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

2 22.01 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

3 22.02 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

4 22.03 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

5 22.04 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

6 22.05 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

7 22.06 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

8 22.07 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

9 22.08 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

10 22.09 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

11 22.10 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

12 22.11 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

13 22.12 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

14 22.13 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

15 22.14 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

16 22.15 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

17 22.16 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

18 22.17 26 6,5 OFF OFF OFF OFF 

19 22.18 26 6,5 OFF OFF OFF OFF 

20 22.19 26 6,5 OFF OFF OFF OFF 

21 22.20 26 6,5 OFF OFF OFF OFF 

22 22.21 26 6,5 OFF OFF OFF OFF 

23 22.22 26 6,5 OFF OFF OFF OFF 

24 22.23 26 6,5 OFF OFF OFF OFF 

25 22.24 26 6,5 OFF OFF OFF OFF 

26 22.25 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

27 22.26 26 6,6 OFF OFF OFF OFF 

28 22.27 26 6,5 OFF OFF OFF OFF 

29 22.28 26 6,5 OFF OFF OFF OFF 

30 22.29 26 6,5 OFF OFF OFF OFF 
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Berdasarkan data di atas, hasil pengujian di pagi hari yang ditunjukkan pada tabel 

4.9 suhu yang terukur adalah 22°C - 26°C dan pH 6,7 – 6,8. Ketika hasil pengukuran suhu 

didapatkan nilai 22°C, 23°C, 24°C, maka prototipe mengaktifkan peltier heater untuk 

menaikkan suhu menjadi 25°C, sedangkan prototipe tidak mengaktifkan sistem 

pengontrol pH, karena nilai hasil pengukuran pH masih dalam rentang yang dibutuhkan. 

Untuk pengujian siang hari pada tabel 4.10 suhu yang terukur adalah 29°C - 31°C dan pH 

6,8 – 6,9. Ketika hasil pengukuran suhu didapatkan 31°C, maka prototipe mengaktifkan 

peltier cooler untuk menurunkan suhu ke 30°C, sedangkan prototipe tidak mengaktifkan 

sistem pengontrol Ph, karena nilai hasil pengukuran pH masih dalam rentang yang 

dibutuhkan. Untuk pengujian sore hari pada tabel 4.11 suhu yang terukur adalah 27°C - 

28°C dan pH 6,6 – 6,7. Pada pengujian ini prototipe tidak mengaktifkan pengontrol suhu 

dan pH, karena hasil pengukuran masih dalam rentang yang dibutuhkan. Untuk pengujian 

malam hari pada tabel 4.12 suhu yang terukur adalah 26°C dan pH 6,5 – 6,6. Pada 

pengujian ini prototipe tidak mengaktifkan pengontrol suhu dan pH, karena hasil 

pengukuran masih dalam rentang yang dibutuhkan. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada proyek akhir ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Prototipe alat ini dapat mengukur, mengontrol dan me-monitoring suhu dan pH air 

dengan baik sesuai dengan nilai parameter standar yang ditentukan. 

2. Tingkat akurasi pengukuran dari sensor suhu DS18B20 yang digunakan saat 

pengujian suhu prototipe smart inland aquaculture untuk budidaya benih ikan 

gurami adalah 98,64% pada titik uji 25°C; 99,83% pada titik uji 26°C; 98,78% 

pada titik uji 27°C; 99,56% pada titik uji 28°C; 99,61% pada titik uji 29°C; dan 

99,62% pada titik uji 30°C. 

3. Waktu yang dibutuhkan pengontrol suhu untuk menaikkan dan menurunkan suhu 

air 1˚C adalah 2 menit. 

4. Tingkat akurasi pengukuran dari sensor pH E201-BNC yang digunakan saat 

pengujian pH prototipe smart inland aquaculture untuk budidaya benih ikan 

gurami adalah 95,11% pada titik uji 4,01; 97,09% pada titik uji 6,86; dan 97,07% 

pada titik uji 9,18. 

 

5.2 Saran 

 
Pada pengerjaan prototipe smart inland aquaculture berdasarkan suhu air dan pH air 

untuk budidaya benih ikan gurami ini masih banyak hal yang dapat diperbaiki dan 

dikembangkan. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan 

prototipe ini, antara lain : 

1. Pemilihan wadah atau waterblock pada peltier harus disesuaikan dengan media 

budidaya yang akan digunakan serta menggunakan lebih dari satu peltier sehingga 

dapat lebih cepat menurunkan dan menaikkan suhu pada media. 

2. Pengembangan lebih lanjut dapat ditambahkan sensor level dan buzzer pada 

pengontrol pH untuk memberikan informasi persedian cairan pH up dan pH down. 
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