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ABSTRAK 

 
Konsumsi ikan nila sangat digemari masyarakat Indonesia. Terdapat faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan benih ikan yaitu suhu dan pH. Pada penelitian ini dibuat 

Prototipe Smart Inland Aquaculture untuk melakukan pengontrolan dan monitoring berbasis 

Internet of Things (IoT), dan pengukuran suhu dan pH untuk pembenihan ikan nila. 

Pengontrolan dilakukan dengan menggunakan peltier untuk mengontrol suhu, dan aquadest 

untuk mengontrol pH. Suhu yang dianjurkan untuk pembenihan yaitu rentang 25-30°C dan 

untuk pH yaitu 6.5-8.0. Pengujian dilakukan dengan 3 tahap yaitu kalibrasi sensor, uji 

homogenitas media, dan pengujian prototipe keseluruhan. Kalibrasi suhu dilakukan pada 

rentang 25-30°C dan kalibrasi pH dilakukan di 3 titik yaitu pH 4.00, 6.86, dan 9.18. Pengujian 

homogenitas media dilakukan dengan menguji hasil pengukuran pada titik berbeda. Pengujian 

prototipe dilakukan di instalasi pada pagi, siang, dan malam hari. Hasil kalibrasi sensor suhu 

diperoleh koefisien determinasi pada pengukuran naik sebesar 0,9969 dan pengukuran turun 

sebesar 0.9906. Nilai error maksimum sebesar 2.77%, dengan akurasi lebih dari 97.23% dan 

presisi lebih dari 98.73%. Hasil kalibrasi sensor pH diperoleh koefisien determinasi pada 

pengukuran naik sebesar 0,9981 dan pada pengukuran turun sebesar 1. Nilai error maksimum 

sebesar 7.56% dengan akurasi lebih dari 92.44% dan presisi lebih dari 92.59%. Hasil 

pengujian keseluruhan menunjukkan pengukuran dan pengontrolan suhu dan pH berhasil 

dilakukan dengan Blynk. 
 

Kata Kunci : Smart Inland Aquaculture, Nila, Pengontrolan, Monitoring, Internet of Things. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Konsumsi ikan air tawar sangat digemari masyarakat Indonesia, salah satunya 

ikan nila. Selain harganya yang terjangkau, ikan nila dapat dijadikan banyak olahan 

oleh masyarakat Indonesia. Dari hal tersebut banyak masyarakat melihat peluang dari 

ikan air tawar, ditandai dengan banyaknya pendirian budidaya benih ikan, khususnya 

ikan nila sendiri. Pada budidaya ikan terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruh pertumbuhan dari benih ikan yaitu suhu dan pH. Dengan media air yang 

digunakan, memungkinkan perubahan nilai pada faktor-faktor tersebut. Hal ini karena 

sifat air yang mudah berubah-ubah terpengaruh kondisi dan lingkungan sekitar. 

Berdasarkan referensi jurnal BSN, SNI 01-6141-2009 tentang Produksi Benih Ikan 

Nila terdapat nilai anjuran untuk suhu dan pH untuk media air yang digunakan. Untuk 

suhu referensinya yaitu rentang 25-30°C, dan untuk pH yaitu 6.5-8.0. 

 

Perubahan suhu dan pH yang ekstrim dapat menyebabkan beberapa dampak 

pada benih yang dibudidaya. Pengaruh suhu tentunya sangat tinggi bagi pembenihan 

ikan nila, jika suhu terlalu rendah (kurang dari 18°) dapat menyebabkan kematian bagi 

benih, dapat dikatakan mati kedinginan. Jika suhu terlalu tinggi, akan mrempengaruhi 

kadar oksigen pada air sehingga menyebabkan gangguan kesehatan ikan . Untuk pH 

air budidaya ikan nila, jika terlalu rendah (keadaan asam) dapat menyebabkan racun, 

sementara bila pH telalu tinggi (keadaan basa) dapat menghambat laju pertumbuhan 

ikan. Untuk menghindari hal-hal yang merugikan pihak pengelola budidaya 

diperlukannya sebuah sistem yang mampu mengontrol suhu dan pH agar tetap berada 

pada rentang anjurannya. Maka dari itu, dibuat sebuah prototipe Smart Inland 

Aquaculture Suhu dan pH Berbasis Mikrokontroler untuk Benih Nila. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dirumuskan masalah yang akan 

dibahas pada proyek akhir ini sebagai berikut : 

a. Bagaimana hasil pengukuran suhu dengan sensor DS18B20 yang 

diintegrasikan dengan mikrokontroler pada prototype Smart Inland 

Aquaculture? 

b. Bagaimana hasil pengukuran pH dengan sensor pH yang diintegrasikan 

dengan mikrokontroler pada prototype Smart Inland Aquaculture? 

c. Bagaimana melakukan pengontrolan suhu dan pH dengan menggunakan 

ESP8266 yang diintegrasikan dengan mikrokontroler dan smartphone, 

pada prototype Smart Inland Aquaculture? 

d. Bagaimana melakukan monitoring pengukuran suhu dan pH dengan 

ESP8266 yang diintegrasikan dengan mikrokontroler dan smartphone, 

pada prototype Smart Inland Aquaculture? 

 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 
Berdasarkan rancangan yang dibuat, terdapat beberapa batasan masalah 

sebagai berikut: 

 

a. Pengamatan hanya dilakukan pada parameter yang diuji yaitu suhu dan pH 

tanpa mengamati bagaimana hasil perkembangan ikan nila yang ada. 

b. Data yang diolah hanya data penunjunjukan pengukuran suhu dan pH. 

c. Sistem yang terintegrasi, dirancang untuk budidaya benih nila. 

d. Akuisisi data ke internet dilakukan dengan mode Wifi melalui modul 

ESP8266. 

 
 

1.4 Tujuan 

 
Tujuan proyek akhir ini adalah sebagai berikut : 

 
a. Untuk menentukan linearitas hasil pengukuran suhu dengan sensor 

DS18B20 yang diintegrasikan dengan mikrokontroler pada prototype 

Smart Inland Aquaculture 
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b. Untuk menentukan linearitas hasil pengukuran pH dengan sensor pH yang 

diintegrasikan dengan mikrokontroler pada prototype Smart Inland 

Aquaculture. 

c. Untuk melakukan proses pengontrolan hasil suhu dan pH dengan relay dan 

ESP8266, pada prototype Smart Inland Aquaculture 

d. Untuk melakukan proses monitoring hasil pengukuran suhu dan pH dengan 

ESP8266 yang diintegrasikan dengan mikrokontroler dan smartphone, 

pada prototype Smart Inland Aquaculture 

 

 

1.5 Manfaat 

 
Manfaat dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk menyusun strategi pengembangan sistem kontrol suhu dan pH pada 

budidaya ikan nila. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut: 

a. Bab I 

 
Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan projek 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 
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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. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Tinjauan Pustaka ini, dibahas mengenai beberapa teori yang menunjang 

pembuatan prototipe alat ukur suhu dan pH pada smart inland aquaculture untuk 

budidaya ikan nila. Teori mengenai faktor yang mempengaruhi suhu dan pH berikut 

dengan parameternya dibahas pada Bab ini. Selain itu, metode pengukuran suhu dan 

pH akan dijelaskan pada Bab ini. Beberapa modul dan komponen sensor yang 

menunjang prototipe juga digambarkan secara umum pada Bab ini. 

 

2.1 Faktor yang Mempengaruhi Pemtumbuhan Benih Nila ( Oreochromis 

niloticus ) 

 

Ikan nila merupakan ikan konsumsi yang umum hidup di perairan tawar, 

terkadang ikan nila juga ditemukan hidup di perairan yang agak asin (payau). Ikan nila 

dikenal sebagai ikan yang bersifat euryhaline (dapat hidup pada kisaran salinitas yang 

lebar). Ikan nila mendiami berbagai habitat air tawar, termasuk saluran air yang 

dangkal, kolam, sungai dan danau. Ikan Nila (Oreochormis niloticus) mempunyai 

kemampuan tumbuh secara normal pada kisaran suhu 14-38°C dengan suhu optimum 

bagi pertumbuhan dan perkembangannya yaitu 25-30°C. Pada suhu 14°C atau pada 

suhu tinggi 38°C pertumbuhan ikan nila akan terganggu. Pada suhu 6°C atau 42°C 

ikan nila akan mengalami kematian. Kandungan oksigen yang baik bagi 4 

pertumbuhan ikan nila minimal 4 mg/L, kandungan karbondioksida kurang dari 

5mg/L dengan derajat keasaman (pH) berkisar 5-9 (Amri, 2003). 

 

Menurut Santoso (1996), pH optimum bagi pertumbuhan nila yaitu antara 7-8 

dan warna di sekujur tubuh ikan dipengaruhi lingkungan hidupnya. Bila 

dibudidayakan di jaring terapung (perairan dalam) warna ikan lebih hitam atau gelap 

dibandingkan dengan ikan yang dibudidayakan di kolam (perairan dangkal). Dalam 

sistem pemeliharaan ikan, kadar karbon diaoksida sangat penting. Nilai CO2 

ditentukan antara lain oleh pH dan suhu. Jumlah CO2 di dalam perairan yang 

bertambah akan menekan aktivitas pernapasan ikan dan menghambat pengikatan 

oksigen oleh hemoglobin sehingga dapat membuat ikan menjadi stress. Kandungan 

CO2 dalam air untuk kegiatan pembesaran nila sebaiknya kurang dari 15 mg/liter. 
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2.2 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. 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 
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berubah. Aplikasi metode ini digunakan pada alat ukur suhu thermocouple 

dan termometer electrical resistance. 

 

 

 
2.3 Metode Pengukuran pH 

 
pH atau Keasaman cukup berpengaruh dalam banyak hal. Seperti kebutuhan 

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

pH diukur dalam media air yang tentu berpengaruh terhadap perkembangan benih ikan 

nila. 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 (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 diuji 

(3) zat organik dalam cairan yang diuji 

 
Metode indikator tidak dapat mengukur pH air dengan kemurnian tinggi, karena 

pengaruh indikator itu sendiri terlalu besar. 

 

b. Metode Elektroda-Hidrogen 
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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 

 
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 
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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. 

 

 

 
2.4 Karakteristik Pengukuran 

 
Untuk mengetahui karakteristik sistem pengukuran yang telah dirancang, 

maka dilakukan pengukuran karakteristik berupa: bias, akurasi, presisi, kesalahan, 

sensitivitas, linearitas dan histerisis. 

 

2.4.1 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 = 𝑋𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 − ̅X ............................................................................................................ (2.1) 
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( x − x i rata−rata )
2 

n −1 

 

 

2.4.2 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+3𝜎

) 100% .............................................................................. (2.2) 
𝑋𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

 
 
 

2.4.3 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 

 

 

 = ………………………………………………………… (2.4) 

 

_  xi 

x = 
n
 

 

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

 : Standar deviasi 

xbenar : Nilai pengukuran standar 

xi : Nilai pengukuran 

x̅ : Nilai rata-tara pengukuran 
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n : Jumlah data 

 

 

2.4.4 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. Sensivitas atau kepekaan ganda dari transduser. 

e. Sumber-sumber kesalahan lainnya. 

 

Error = ( 
3𝜎+𝐵𝑖𝑎𝑠

) 100% ...................................................................................... (2.6) 
𝑋𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

 
 
 

2.4.5 Sensitivitas 

 

Senstivitas 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 

 

 

 

2.4.6 Linearitas 

 
Liniearitas didefinisikan sebagai simpangan maksimum kurva kalibrasi 

terhadap suatu garis lurus. Linearitas juga menunjukan hubungan antar nilai input dan 

nilai output dari suatu instrumen. Linearitas dinyatakan dengan persamaan garis. 

eo = mei + b ............................................................................................................. (2.8) 
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i o 

i o 

i o  i  0  

0  i   i 0  i  

N e e −

e 

 
e 

 

m =
    ............................................................................... 

(2.9) 

N e 2 − N e 2 
 

e 

e 2  

− 

e e 2 

e 
 

b =      ................................................................. (2.10) 

N e 2 − N e 2 
 

eo ∶ Output pengukuran 

ei ∶ Input pengukuran 

m : Linieritas 

b  : Konstanta 

 

 

2.4.7 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: 

Histerisis input : einaik − eiturun ......................................................................................................................................... (2.11) 

Histerisis output : eonaik − eoturun ...................................................................................................................................... (2.12) 

 

 
2.5 Arduino UNO R3 

 
Dalam rangka mengontrol suhu dan pH, digunakan arduino sebagai 

mikrokontroler. Arduino    adalah    platform    pembuatan    prototipe elektronik 

yang bersifat open source hardwareyang berdasarkan pada perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software) yang fleksibel dan mudah digunakan 

(Agung dan Susanto, 2012). Arduino ditujukan bagi para seniman, desainer, dan 

siapapun yang tertarik dalam menciptakan objek atau lingkungan yang interaktif. 

Arduino merupakan sebuah platform komputasi fisik open source yang berbasis 

rangkaian input/output sederhana (I/O) dan pengembangan yang 
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mengimplementasikan bahasa Processing. Arduino UNO R3 (Gambar 2.1) adalah 

sebuah papan microcontroller yang berbasis chip ATmega328. Spesifikasi Arduino 

Uno R3. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1 Arduino Uno 

 

 

 
2.6 Sesor Suhu DS18B20 

 

Untuk megukur nilai suhu dari media air pada pembenihan ikan nila, 

digunakan sesor suhu DS18B20. Sensor suhu DS18B20 adalah sensor dengan operasi 

output dalam bentuk digital, mampu beroperasi hanya dengan menggunakan satu 

kabel atau disebut juga 1-Wire bus yang menggunakan protokol one wire, di mana 

hanya membutuhkan satu kabel untuk data (dan ground) yang terhubung ke 

mikrokontroller, dengan adanya protokol 1- Wire tersebut sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk mengoperasikan banyak sensor DS18B20 sekaligus hanya dengan 

satu kabel penghubung yang sama. Sensor DS18B20 (Gambar 2.2) melakukan 

pengukuran suhu berdasarkan ekspansi (pemuaian) bahan/material karena terjadinya 

kenaikan temperatur dilingkunganya sekitarnya. Definisi pembeda antar sensor 

dengan pengalamatan kode serial 64- bit yang berbeda untuk setiap masing-masing 

sensor. 

 

 

Gambar 2.2 Sensor Suhu 
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2.7 Sensor pH-4502C 

 
Untuk megukur nilai pH dari media air pada pembenihan ikan nila, digunakan 

sesor pH-4502C. Sensor pH ini (Gambar 2.3) terdiri dari sebuah elektroda (probe 

pengukur) yang terhubung ke sebuah alat elektronik yang mengukur dan menampilkan 

nilai pH. Prinsip kerja utama pH meter adalah terletak pada sensor probe berupa 

elektrode kaca dengan cara mengukur jumlah ion H3O+ di dalam larutan. Ujung 

elektrode kaca adalah lapisan kaca setebal 0.1 mm yang berbentuk bulat (bulb). Bulb 

ini dipasangkan dengan silinder kaca non konduktor atau plastik memanjang. Inti 

sensor pH terdapat pada permukaan bulb kaca yang memiliki kemampuan untuk 

bertukar ion positif (H+) dengan larutan terukur. 

 

 
Gambar 2.3 Sensor pH 

 

 

 

 
2.8 Modul Wi-fi ESP8266 

 
Sehubungan dengan fungsi monitoring pada prototipe, digunakan Modul Wifi 

ESP8266 NodeMCU untuk mengirimkan data ke Android. NodeMCU pada dasarnya 

adalah pengembangan dari ESP 8266 dengan firmware berbasis e-Lua. Pada 

NodeMcu dilengkapi dengan micro usb port yang berfungsi untuk pemorgaman 

maupun power supply. Selain itu juga pada NodeMCU di lengkapi dengan tombol 

push button yaitu tombol reset dan flash. NodeMCU (Gambar 2.4) menggunakan 

bahasa pemorgamanan Lua yang merupakan package dari ESP8266. Bahasa Lua 

memiliki logika dan susunan pemorgaman yang sama dengan c hanya berbeda syntax. 



15 
 

Jika menggunakan bahasa Lua maka dapat menggunakan tool Lua loader maupun Lua 

uploder. 

 

 

 
 

Gambar 2.4 ESP8266 

 

 

 
2.9 Peltier 

 
Terkait dengan fungsi alat sebagai pengontrol suhu air, digunakan 

Termoelektrik Peltier TEC1-12706. Termoelektrik Peltier TEC1-12706 (Gambar 

2.5) merupakan sebuah piranti elektronika yang mampu menghasilkan panas maupun 

dingin. Cara kerja dari Termoelektrik adalah dengan berdasarkan Efek Seebeck yaitu 

"jika 2 buah logam yang berbeda disambungkan salah satu ujungnya, kemudian 

diberikan suhu yang berbeda pada sambungan, maka terjadi perbedaan tegangan pada 

ujung yang satu dengan ujung yang lain" ( Muhaimin, 1993). 

 
 

Gambar 2.5 Peltier 

 

 

 
2.10 Relay 

 

Pada projek ini, digunakan relay sebagai saklar untuk peltier dan pompa. Relay 

(Gambar 2.6) adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan merupakan 
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komponen elektronika yang terdiri dari 2 bagian utama yakni elektromagnetik (Coil) 

dan mekanikal. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakan 

kontak saklar sehingga dengan arus yang kecil dapat menghantarkan tegangan yang 

lebih tinggi. 

 

 

Gambar 2.6 Relay 4 channel 

 

 

 

 

 
2.11 Pompa 

 
 

Dalam pengontrolan pH, digunakan sebuah pompa untuk mengalirkan cairan 

penetral untuk media air. Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk 

memindahkan suatu cairan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara menaikkan 

tekanan cairan tersebut. Pada prinsipnya, pompa akan menghisap dan mendorong air 

dengan menggunakan putaran dari kipas impeller. Air yang ditarik akan terus menerus 

menarik air dari sumber air kemudian dialirkan menuju pipa output. 

 

 
Gambar 2.7 Pompa 



17 
 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

3.1 Desain Smart Inland Aquaculture 
 

Gambar 3.1 Desain Smart Inland Aquaculture 
 

Pada desain alat pada Gambar 3.1, rancang bangun Smart Inland Aquaculture 

terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut : 

1. Media Kolam : Terpal ( 40 cm x 29 cm x 11 cm ) 

2. Alat Ukur : Berisi komponen rangkaian prototype, meliputi Arduino Uno 

R3, Breadboard, ESP8266 NodeMCU (2 buah) dan Relay 2 Channel (2 

buah) 

3. Sensor pH 

4. Sensor Suhu DS18B20 

5. Penampung Cairan Pengontrolan pH : dengan pompa di dalamnya 

6. Pompa Sirkulasi Air dan Pengontrolan pH 

7. Penampung Air, dengan peltier (2 buah) dibagian bawahnya. 

Pembahasan menyeluruh mengenai cara kerja prototipe akan dibahas pada 

subbab 3.2-3.5 
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Catu Daya 

 

Mikrokontroler 

 

Sensor pH 

 

Sensor Suhu 

 

Android Human 

3.2 Desain Prototipe Alat Ukur 

Desain Prototipe alat ukur meliputi desain hardware dan software, dijelaskan 

bagaimana desain fisik dari alat ukur dan desain program yang dibuat untuk 

menjalankannya. 

 

3.2.1 Desain Alat Ukur 

 

Gambar 3.2 Desain Alat Ukur 

 

Seperti pada Gambar 3.2, desain alat ukur dibuat dengan kotak material jenis 

plastik berwarna hitam dengan ukuran (18 cm x 11.5 cm x 6 cm). Dengan bagain depan 

terdapat lubang sebagai tempat sensor pH dan sensor suhu. Di dalam kotak, terdapat 

komponen seperti Arduino Uno R3, Breadboard, ESP8266 NodeMCU (2 buah) dan 

Relay 4 Channel . 

 

 
3.2.2 Diagram Blok 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.3 Diagram Blok Prototipe 

 
Relay 

 

Modul Wi-fi 

 
Pompa pH 

 

Peltier (Cooler) 

 
Peltier (Heater) 
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Berdasarkan diagram blok yang dibuat (Gambar 3.3), sensor akan mendeteksi 

nilai besran yang dicari (pH dan suhu). Mikrokontroler akan mengolah sinyal yang 

masuk menjadi sesuai besaran yang diinginkan. Mikrokontroler diberi daya 

menggunakan catu daya. Kemudian hasil pengukuran akan ditampilkan di Android 

dengan software BLYNK menggunakan modul ESP8266 NodeMCU. Prengontrolan 

dilakuakan dengan input tombol On/Off pada android dengan ESP8266 NodeMCU. 

Modul Wi-fi akan menentukan kondisi nyala atau matinya relay. Untuk pengukuran 

suhu, relay terhubung dengan peltier (Heater & Cooler). Sedangkan untuk 

pengontrolan pH, relay dihubungkan dengan pompa yang akan mengalirkan cairan 

penyangga atau penetral air. 

 

 
3.2.3 Diagram Alir 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Alat Ukur 

 
Berdasarkan diagram alir yang dibuat (Gambar 3.4), pertama akan dilakukan 

pendeteksian nilai besaran pH dan Suhu oleh sensor masing-masing. Lalu setelah data 

diolah oleh mikrokontroler dan ditampilkan pada smartphone (BLYNK), akan 

meneruskan ke proses pengontrolan selanjutnya. Sistem pengontrolan yang dibuat 

semi-otomatis jarak jauh dengan operator sebagai pengendali tombol On/Off pada 
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BLYNK dengan ESP8266. Saat suhu berada di luar rentang 25°C - 30°C dan pH di luar 

rentang 6.5-8.0 maka operator harus menekan tombol On/Off pada Android untuk 

menghidupkan relay. Sehingga relay dapat menghidupkan dan mematikan peltier dan 

pompa pengontrol pH. 

 

 
3.3 Rangkaian Pengukuran dan Monitoring 

Pada rangkaian ini dibuat untuk pengukuran suhu dan pH menggunakan sensor 

suhu dan pH dengan mikrokontroler (Gambar 3.5). Sensor suhu yang digunakan 

adalah sensor DS18B20 1 buah sensor ini memiliki kemampuan tahan air 

(waterproof). Sensor pH yang digunakan adalah pH-4502C. Rentang suhu yang diukur 

sebesar 25oC - 30oC. Hasil dari pengukuran ini akan ditampilkan pada BLYNK. 

Sedangkan sensor pH, terdapat modul untuk 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. Rangkaian Monitoring 

menggunakan modul Wi-fi ESP8266, sehingga hasil pembacaan sensor dapat 

dilakukan di smartphone yang terhubung dengan BLYNK. 

Gambar 3.5 Rangkaian Pengukuran dan Monitoring 
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3.4 Rangkaian Pengontrol 

 
 

Rangkaian Pengontrol (Gambar 3.6) menggunakan relay 4 channel yang 

digunakan sebagai aktuator untuk mengaktifkan ataupun menon-aktifkan komponen 

kontrol suhu dengan peltier dan pompa mini DC. Dalam pengontrolan suhu 

digunakan komponen peltier untuk mengatur panas atau dinginnya air yang ada dalam 

akuarium. Peltier dihubungkan ke relay yang di mana aktif atau tidaknya peltier sesuai 

dengan rentang pengukuran yang ada dan operator. Rentang pengukuran suhu pada 25 

– 30oC. Saat keadaan suhu pada akurium berada di luar rentang maka operator dapat 

mengaktifkan peltier untuk mendinginkan air atau memanaskan air yang ada dalam 

akuarium. Ddan begitupun pompa cairan pH akan dapat aktif dan non-aktif dengan 

masukan dengan interface yang digunakan dari ESP8266 dan BLYNK 

 

 

Gambar 3.6 Rangkaian Pengontrolan 

 

 
 

3.5 Spesifikasi Alat 

Spesifikasi komponen-komponen yang digunakan dalam smart inland 

aquaculture, dibahas pada subbab 3.5.1 – 3.5.6 

3.6.1 Spesifikasi Arduino Uno R3 

 
Memiliki 14 pin input dari output digital dimana 6 pin input tersebut dapat 

digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, 

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

mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan Board Arduino 
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Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang-ke 

adaptor-DC atau baterai untuk menjalankannya. Adapun spesifikasi arduino seperti 

terlihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Spesifikasi Arduino Uno 
 

Tegangan Operasi 5V 

Tegangan Input (disarankan) 7-12V 

Batas Tegangan Input 6-20V 

Pin Digital I/O 14 (di mana 6 pin output 

PWM) 

Pin Analog Input 6 

Arus DC per I/O Pin 40 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 

Flash Memory 32 KB (ATmega328), di 

mana 0,5 KB digunakan 

oleh bootloader 

SRAM 2 KB (Atmega328) 

EEPROM 1 KB (Atmega328) 

Clock 16 MHz 

 

 
 

3.6.2 Spesifikasi Sensor Suhu DS18B20 

 
Sensor suhu DS18B20 adalah sensor dengan operasi output dalam bentuk 

digital, mampu beroperasi hanya dengan menggunakan satu kabel atau disebut juga 1- 

Wire bus yang menggunakan protokol one wire, di mana hanya membutuhkan satu 

kabel untuk data (dan ground) yang terhubung ke mikrokontroller, dengan adanya 

protokol 1- Wire tersebut sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengoperasikan banyak 

sensor DS18B20 sekaligus hanya dengan satu kabel penghubung yang sama. Definisi 

pembeda antar sensor dengan pengalamatan kode serial 64- bit. Adapun spesifikasi 

sensor suhu DS18B20 seperti terlihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Spesifikasi Alat 
 

Tegangan Input 3 – 5,5 Volt DC 
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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 

 

 

 

3.6.3 Spesifikasi Sensor pH-4502C 

 

Sebuah pH meter terdiri dari sebuah elektroda (probe pengukur) yang 

terhubung ke sebuah alat elektronik yang mengukur dan menampilkan nilai pH. 

Prinsip kerja utama pH meter adalah terletak pada sensor probe berupa elektrode kaca 

dengan cara mengukur jumlah ion H3O+ di dalam larutan. Ujung elektrode kaca 

adalah lapisan kaca setebal 0.1 mm yang berbentuk bulat (bulb). Bulb ini dipasangkan 

dengan silinder kaca non konduktor atau plastik memanjang. Inti sensor pH terdapat 

pada permukaan bulb kaca yang memiliki kemampuan untuk bertukar ion positif (H+) 

dengan larutan terukur. Adapun spesifikasi sensor pH-4502C seperti terlihat pada 

Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Spesifikasi pH meter 
 

Tegangan Operasi 5 Volt DC 

Rentang Konsentrasi pH 0 – 14 

Waktu Respon 5 s 

Suhu Kerja -10oC - 50oC 

Akurasi 0.1 pH 

 

 
 

3.6.4 Spesifikasi Modul Wi-fi ESP8266 

 
NodeMCU pada dasarnya adalah pengembangan dari ESP 8266 dengan 

firmware berbasis e-Lua. Pada NodeMcu dilengkapi dengan micro usb port yang 

berfungsi untuk pemorgaman maupun power supply. Selain itu juga pada NodeMCU 

dilengkapi dengan tombol push button yaitu tombol reset dan flash. NodeMCU 

menggunakan bahasa pemorgamanan Lua yang merupakan package dari esp8266. 



24 
 

Bahasa Lua memiliki logika dan susunan pemorgaman yang sama dengan c hanya 

berbeda syntax. Jika menggunakan bahasa Lua maka dapat menggunakan tool Lua 

loader maupun Lua uploder. Adapun spesifikasi ESP8266 Node MCU seperti terlihat 

pada Tabel 3.4. 

 

 

Tabel 3.4 Spesifikasi NodeMCU 
 

SPESIFIKASI NodeMCU V3 

Mikrokontroller ESP8266 

Ukuran Board 57 mmx 30 mm 

Tegangan Input 3.3 ~ 5V 

GPIO 13 PIN 

Kanal PWM 10 Kanal 

10 bit ADC Pin 1 Pin 

Flash Memory 4 MB 

Clock Speed 40/26/24 MHz 

WiFi IEEE 802.11 b/g/n 

Frekuensi 2.4 GHz – 22.5 Ghz 

USB Port Micro USB 

Card Reader Tidak Ada 

USB to Serial Converter CH340G 

 

 
 

3.6.5 Spesifikasi Peltier 

 
Termoelektrik Peltier TEC1-12706 merupakan sebuah piranti elektronika yang 

mampu menghasilkan panas maupun dingin. Cara kerja dari Termoelektrik adalah 

dengan berdasarkan Efek Seebeck yaitu “jika 2 buah logam yang berbeda 

disambungkan salah satu ujunganya, kemudian diberikan suhu yang berbeda pada 

sambungan, maka terjadi perbedaan tegangan pada ujung yang satu dengan ujung yang 

lain” ( Muhaimin, 1993). Adapun spesifikasi peltier seperti terlihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Spesifikasi Peltier 
 

Catu daya 0-15,2 V 

Arus input 0-6A 

Daya 60W 
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Suhu Operasi -55 – 83OC 

Dimensi 40x40x4 mm 

 

 

3.6.6 Spesifikasi Relay 4 Channel 

 
Relay berperan sebagai komponen yang akan mengaktifkan atau menon- 

aktifkan komponen yang dihubungkan, komponen yang dihubungkan ialah peltier dan 

pompa. Komponen tersebut akan aktif apabila hasil pengukuran yang didapatkan di 

luar rentang 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 block sehingga pemasangan kabel menjadi mudah 

f. Output keluaran 2 channel maksimal 10A 

 

 
3.6.7 Spesifikasi Pompa 

Pompa berperan sebagai komponen yang akan memindahkan aquadest dari 

penampungnya ke media jika diperlukan. Perubahan nilai pH di luar rentang, akan 

menyalakan pompa untuk menetralkan pH. Pompa akan diaktifkan dengan 

menggunakan relay dan ESP8266 

Spesifikasi : 

a. Tegangan input DC 3-5volt 

b. Arus 130-220 mA 

c. Besar pipa output 7.5 mm 
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3.6 Prosedur Pengujian Alat 

Untuk memastikan alat dapat berjalan dengan baik, terdapat beberapa prosedur 

yang dilakukan untuk pengujian yaitu kalibrasi sensor suhu dan pH, pengujian 

homogenitas pengukuran pada media, dan pengujian prototipe yang akan dibahas pada 

subbab 3.6.1-3.6.4 

3.6.1 Prosedur Kalibrasi Sensor Suhu DS18B20 

 
Pengujian ini atau kalibrasi sensor suhu bertujuan untuk memastikan hasil 

pengukuran suhu yang dilakukan alat sesuai dengan sebenarnya. Kalibrasi dilakukan 

dengan menggunakan dryblock fluke sebagai media dan thermocouple fluke sebagai 

standar acuan penunjukkan nilai benar hasilukur. Pengujian dilakukan sesuai rentang 

suhu anjuran untuk kondisi pembenihan ikan nila yaitu 25-30°C. Pengambilan data 

sebanyak 30 data pada tiap titik dengan metode pengujian naik dan turun ( 15 data 

pengujian naik dan 15 data pengujian turun). Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Siapkan sensor suhu, dryblock sebagai media, dan thermocouple standar. 

2. Kondisikan dryblock untuk mencapai niai titik yang akan diuji. 

3. Sambungkan daya untuk sistem pengukuran dari prototype. 

4. Pembacaan hasil ukur dapat dilihat pada Blynk. 

5. Setelah semua alat siap, lakukan pengukuran pH dengan pengujian naik- 

turun sebanyak 15x (25°C - 26°C - 27°C - 28°C - 29°C - 30°C - 29°C - 

28°C - 27°C - 26°C - 25°C). 

 

 
3.6.2 Prosedur Kalibrasi Sensor pH 

 
Kalibrasi sensor pH bertujuan untuk memastikan hasil pengukuran pH yang 

dilakukan alat sesuai dengan sebenarnya. Kalibrasi dilakukan dengan menggunakan 

serbuk cairan pH sebagai standar acuan penunjukkan nilai benar hasil ukur dan kertas 

lakmus sebagai parameter untuk memastikan larutan serbuk pHyang digunakan. 

Pengujian dilakukan pada setiap kondisi yaitu 4.00 (Asam), 6.86 (Netral) dan 9.18 

(Basa). Pengambilan data sebanyak 30 data pada tiap titik dengan metode pengujian 

naik dan turun ( 15 data pengujian naik dan 15 data pengujian turun). Langkah-langkah 

yang dilakukan dalam pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan sensor pH, cairan standar yang digunakan, dan lakmus indikator. 
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2. Sambungkan daya untuk sistem pengukuran dari prototype. 

3. Pembacaan hasil ukur dapat dilihat pada Blynk. 

4. Setelah semua alat siap, lakukan pengukuran pH dengan pengujian naik- 

turun sebanyak 15x ( 4.00 - 6.86 - 9.18 – 6.86 – 4.00 ). 

 

 
3.6.3 Prosedur Pengujian Homogenitas Pengukuran Suhu pada Media 

Pengujian homogenitas pengukuran suhu pada media ini bertujuan untuk 

memastikan   homogenitas   atau   keseragapman   hasil   ukur   dari   sensor   suhu   yang 

digunakan pada instalasi yang sudah terintegrasi. Pada pengujian ini digunakan 2 

sensor sebagai pembanding dengan hasil ukur sensor yang digunakan pada prototype. 

Dengan 2 titik pembanding yaitu titik A (Tengah media, dengan kedalaman setengah 

penuh) dan titik B (Kanan media, dengan kedalaman dekat permukaan air). Dengan X 

adalah posisi sensor yang terpasang pada prototipe (Kiri media, dengan kedalaman 

penuh). Posisi sensor masing masing dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 
 

 

 

 

 

l 

 

 
 

(a) 

 
 

t 
 

 

 

(b) 

Gambar 3.7 Titik Uji Homogenitas Pengukuran pada Media (a) Nampak Atas; (b) 

Nampak Depan. 

1. Siapkan smart inland aquaculture, prototipe alat ukur dan media ikan nila. 

2. Sambungkan daya, untuk prortipe. 

 

 

 
X 
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3. Melakukan pengukuran dengan sensor pada prototype sebagai setting 

point, dan 2 termometer pembanding 

4. Baca hasil pembacaan sensor pada Blynk (sensor prototipe), dan pada 

termometer titk A dan titik B. 

5. Lakukan pengambilan data sebanyak 30xpada masih-masing sensor. 

 

 
 

3.6.4 Pengujian Prototipe Smart Inland Aquaculture 

 

Pengujian Smart Inland Aquaculture ini bertujuan untuk mengetahui kinerja 

prototipe alat ukur suhu dan pH dalam mengukur dan mengontrol suhu dan pH untuk 

ikan nila. Pengujian ini dilakukan di prototype smart inland aquaculture yang telah 

dirancang dengan media air. Pengujian dilakukan dengan mengendalikan parameter 

suhu pada rentang 25-30°C serta parameter pH dikendalikan pada rentang 6.5-8.0. 

Prototipe yang dibuat bersifat semi-otomatis, sehingga perlunya pengawasan operator 

untuk menghidupkan dan mematikan sistem kontrol yang digunakan. Sistem kontrol 

harus dioperasikan oleh operator saat keadaan suhu di luar rentang 25°C-30°C dan pH 

6.5-8.0 dan saat nilai kembali ke dalam rentang tersebut. 

1. Siapkan prototipe smart inland aquaculture meliputi sistem pengukuran, 

monitoring, dan pengontrolan. 

2. Sambungkan adaptor 12 V ke jala-jala listrik dan hidupkan prototipe alat 

ukur. 

3. Lakukan pengambilan data pada waktu yang berbeda pada pagi, siang, 

sore, dan malam hari. (05.00 , 12.00, dan 19.00) 

4. Pembacaan hasil pengukuran dapat dilihat pada Blynk. 

5. Pengambilan data dilakukan 30 data untuk masing-masing waktu 

pengujian dan masing-masing parameter. 
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BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Dalam Bab IV ini dibahas mengenai semua data yang didapatkan dalam 

pembuatan, kalibrasi serta pengujian suhu dan kelembapan pada smart inlan 

aquaculture. 

4.1. Hasil Pengujian Kalibrasi Sensor Suhu 

Pengujian Kalibrasi sensor suhu (DS18B20) pada smart inland aquaculture, 

berfungsi untuk memastikan nilai hasil ukur dari sensor yang digunakan sesuai. 

Adapun standar yang digunakan sebagai acuan nilai benar yaitu Dry Block Fluke 

sebagai media, dan termokpel Fluke. Kalibrasi dilakukan pada titik 25°C, 26°C, 27°C, 

28°C, 29°C dan 30°C, titik uji diambil berdasarkan anjuran nilai interval suhu air 

umtuk pembenihan nila yaitu 25-30°C. Untuk mendapatkan karateristik histerisis dari 

alat yang dibuat, dilakukan pula pengukuran naik dan pengukuran turun untuk 

prototipe alat ukur. Data pengukuran naik dan pengukuran turun dapat dilihat pada 

table 4.1 

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Naik dan Turun Sensor Suhu 
 

 
No 

Standar Fluke Dry 

Block (°C) 

Hasil Pengukuran Prototipe (°C) 

Naik Turun 

1 25.1 24.7 24.6 

2 26.0 25.8 25.7 

3 27.1 27.1 26.8 

4 28.0 27.6 27.5 

5 29.0 29.1 28.8 

6 30.0 29.8 29.8 

 

Setelah itu dilakukan pengujian untuk mendapatkan nilai karakteristik 

pengukuran lainnya seperti nilai akurasi, presisi, deviasi, error, sensitivitas, linearitas 

dan histerisis. Nilai akurasi, presisi, deviasi dan error dapat menggunakan pengujian 

dengan input tetap, sedangkan untuk mendapatkan nilai sensitivitas, linearitas dan 

histeresis dapat diperoleh dari pengujian dengan input yang berubah-ubah. 

Pengujian keseluruhan diambil pada titik uji 25-30°C. Sedangkan untuk 

pengujian akurasi dan presisi dari sensor yang digunakan, dipilih 3 titik uji dengan 

acuan sebagai titik minimum, titik tengah, dan titik maksimum dari titik uji yang 
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digunakan. Pengujian dilakukan pada titik 25°C, 28°C, dan 30°C. Standar yang 

digunakan yaitu Dry Block Fluke sebagai media dan termokopel fluke sebagai acuan 

penunjukan dengan asumsi input dengan nilai benar untuk prototipe 

a. Pengukuran pada titik minimum (25°C) 

 
Tabel 4.2 Hasil Pengukuran pada Input 25°C 

 

Data 

ke- 

 
Termokopel fluke(°C) 

 
Ukur (°C) 

1 25.1 24.7 

2 25.1 24.7 

3 25.1 24.7 

4 25.1 24.7 

5 25.1 24.6 

6 25.1 24.6 

7 25.0 24.6 

8 25.0 24.6 

9 25.0 24.6 

10 25.1 24.6 

11 25.1 24.7 

12 25.1 24.7 

13 25.1 24.7 

14 25.0 24.6 

15 25.1 24.7 

16 25.1 24.7 

17 25.1 24.7 

18 25.1 24.7 

19 25.1 24.7 

20 25.1 24.7 

21 25.1 24.8 

22 25.1 24.8 

23 25.1 24.7 

24 25.1 24.6 

25 25.1 24.6 

26 25.1 24.6 

27 25.0 24.7 

28 25.0 24.7 

29 25.0 24.8 

30 25.0 24.8 



31 
 

Data-data hasil perhitungan, yaitu: 

 
a)   Rata-rata ( �̅�) : 24.67 °C 

b) Standar terkoreksi ( xbenar ) : 25.06 °C 

c) Standar deviasi ( 𝜎 ) : 0.089 °C 

d) Bias : 0.39 °C 

e) Akurasi : 97.35 % 

f) Presisi : 98.92 % 

g) Error : 2.65 % 

 
Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 4.2, nilai standar deviasi pada 

titik minimum didapatkan sebesar 0.089 °C yang berarti pada data sampel terdapat 

variasi dan sebaran data sebesar 0.089 °C. Nilai bias yang didapat adalah 0.39 °C 

didapat dari perhitungan selisih antara nilai benar dari penunjukan nilai uji dan 

termokopel standar. Nilai Xbenar didapat dengan rata-rata penunjukan standar ditambah 

dengan nilai koreksi yang tertera pada sertifikat pada titik uji tersebut yaitu -0.01 °C. 

Nilai akurasi dan nilai error didapat sebesar 97.35% dan 2.65% dapat dikatakan baik. 

Nilai presisi yang didapat sebesar 98.92% yang berarti hasil pengukuran keberulangan 

sensor selalu konstan dan stabil. 

 

 
b. Pengukuran pada titik tengah (28°C) 

 
Tabel 4.3 Hasil Pengukuran pada Input 28°C 

 

Data 

ke- 

 
Termokopel fluke(°C) 

 
Ukur (°C) 

1 28.0 27.5 

2 28.0 27.5 

3 28.0 27.5 

4 28.0 27.5 

5 28.0 27.5 

6 28.0 27.5 

7 28.0 27.5 

8 28.1 27.5 

9 28.1 27.5 

10 28.1 27.5 

11 28.1 27.5 



32 
 

Data 

ke- 
Termokopel fluke(°C) Ukur (°C) 

12 28.1 27.6 

13 28.1 27.6 

14 28.0 27.6 

15 28.0 27.6 

16 28.0 27.6 

17 28.0 27.6 

18 28.0 27.6 

19 28.0 27.6 

20 28.0 27.6 

21 28.0 27.5 

22 28.0 27.5 

23 28.1 27.5 

24 28.1 27.5 

25 28.1 27.5 

26 28.1 27.5 

27 28.1 27.5 

28 28.0 27.5 

29 28.0 27.5 

30 28.0 27.5 

 

 

Data-data hasil perhitungan, yaitu: 

 
a)   Rata-rata ( �̅�) : 27.52 °C 

b) Standar terkoreksi ( xbenar ) : 28.13 °C 

c) Standar deviasi ( 𝜎 ) : 0.028 °C 

d) Bias : 0.61 °C 

e) Akurasi : 97.52 % 

f) Presisi : 99.69 % 

g) Error : 2.48 % 

 
Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 4.3, nilai standar deviasi pada 

titik ini didapatkan sebesar 0.028 °C yang berarti pada data sampel terdapat variasi 

dan sebaran data sebesar 0.028 °C. Nilai bias yang didapat adalah 0.61 °C didapat dari 

perhitungan selisih antara nilai benar dari penunjukan nilai uji dan termokopel standar. 

Nilai Xbenar didapat dengan rata-rata penunjukan standar ditambah dengan nilai 

koreksi yang tertera pada sertifikat pada titik uji tersebut yaitu 0.096 °C. Nilai akurasi 

dan nilai error didapat sebesar 97.52% dan 2.48% dapat dikatakan baik. Nilai presisi 
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yang didapat sebesar 99.69% yang berarti hasil pengukuran keberulangan sensor 

selalu konstan dan stabil. 

 

 
c. Pengukuran pada titik maksimum (30°C) 

 
Tabel 4.4 Hasil Pengukuran pada Input 30°C 

 

Data 

ke- 

 
Termokopel fluke(°C) 

 
Ukur (°C) 

1 30.0 29.6 

2 30.0 29.6 

3 30.0 29.6 

4 30.0 29.6 

5 30.0 29.6 

6 30.0 29.6 

7 30.0 29.6 

8 30.0 29.6 

9 30.0 29.6 

10 30.0 29.6 

11 30.0 29.6 

12 30.0 29.6 

13 30.0 29.8 

14 30.0 29.8 

15 30.0 29.8 

16 30.0 29.8 

17 30.0 29.8 

18 30.1 29.8 

19 30.1 29.8 

20 30.1 29.8 

21 30.0 29.6 

22 30.0 29.6 

23 30.0 29.6 

24 30.0 29.6 

25 30.0 29.6 

26 30.0 29.8 

27 30.0 29.6 

28 30.0 29.6 

29 30.0 29.6 

30 30.0 29.6 
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Data-data hasil perhitungan, yaitu: 

 
a)   Rata-rata ( �̅�) : 29.64 °C 

b) Standar terkoreksi ( xbenar ) : 30.10 °C 

c) Standar deviasi ( 𝜎 ) : 0.126 °C 

d) Bias : 0.46 °C 

e) Akurasi : 97.23 % 

f) Presisi : 98.73 % 

g) Error : 2.77 % 

 
Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 4.4, nilai standar deviasi pada 

titik ini didapatkan sebesar 0.126 °C yang berarti pada data sampel terdapat variasi 

dan sebaran data sebesar 0.126 °C. Nilai bias yang didapat adalah 0.46 °C didapat dari 

perhitungan selisih antara nilai benar dari penunjukan nilai uji dan termokopel standar. 

Nilai Xbenar didapat dengan rata-rata penunjukan standar ditambah dengan nilai 

koreksi yang tertera pada sertifikat pada titik uji tersebut yaitu 0.086 °C. Nilai akurasi 

dan nilai error didapat sebesar 97.23% dan 2.77% dapat dikatakan baik. Nilai presisi 

yang didapat sebesar 97.83% yang berarti hasil pengukuran keberulangan sensor 

selalu konstan dan stabil. 

Selanjutnya, data pengujian naik dan pengujian turun dapat digunakan untuk 

menentukan nilai linearitas, histerisis dann sensitivitas dari sensor pada alat ukur yang 

dirancang. Data pengujian naik dan pengujian turun dapat dilihat pada Tabel 4.1. Dari 

data tersebut, didapat grafik hasil pengujian sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Pengukuran Naik Sensor Suhu DS18B20 
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Gambar 4.2 Grafik Pengukuran Turun Sensor Suhu DS18B20 

 
Berdasarkan hasil grafik di atas, didapatkan harga koefisien determinasi pada 

pengukuran naik sebesar 0.9969 dan pengukuran turun sebesar 0.9906. Dengan harga 

koefisien determinasi yang mendekati satu (R2 ≈ 1), dapat dikatakan pada pengukuran 

naik maupun turun masing-masing memiliki linearitas yang baik. Sedangkan untuk 

nilai sensitivitasnya, pada pengukuran naik sebesar 1.0465 dan pada pengukuran turun 

sebesar 1.0441, nilai tersebut menunjukan sensitivitas alat kurang baik karena nilainya 

lebih besar dari 1, namun masih mendekati nilai 1. 

Gambar 4.3 Grafik Histerisis Sensor Suhu DS18B20 

 

Pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 terdapat beberapa variablel yaitu eon (nilai 

output naik), ein (nilai input naik), eot (nilai output turun) dan eit (nilai input turun). 

Untuk nilai histerisisnya didapat berdasarkan perhitungan berikut: 

 

Pengukuran Naik Pengukuran Turun 

eon = 1.0465 ein – 1.614 eot = 1.0441 eit – 1.3988 

Pada titik 25.1°C → ein = 24.7°C Pada titik 25.1°C → eit = 24.6°C 
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eon = 1.0465 (24.7°C) – 1.614 

eon = 24.235°C 

eot = 1.0441 (24.6°C) – 1.3988 

eot = 24.286°C 

Histerisis Input :│ein – eit│= │24.700°C – 24.600°C│ = 0.100°C 

Histerisis Output :│eon - eot│= │ 24.235°C - 24.286°C│= 0.052°C 
 

 

 

Jika diperhatikan pada Gambar 4.3, perbandingan nilai pada pengujian naik 

dan turun memiliki selisih yang relatif kecil. Dari hasil perhitungan histerisis, didapat 

bahwa nilai histerisis dari sensor suhu yang digunakan yaitu baik. Hal itu dikarenakan 

nilai histerisis dari input dan outputnya yang mendekati nol. 

 

 
4.2. Hasil Pengujian Kalibrasi Sensor pH 

Pengujian Kalibrasi sensor pH pada smart inland aquaculture, berfungsi untuk 

memastikan nilai hasil ukur dari sensor yang digunakan sesuai. Adapun standar yang 

digunakan sebagai acuan nilai benar yaitu larutan dari serbuk pH sebagai cairan uji, 

dan kertas lakmus sebagai parameter kebenaran nilai larutan tersebut. Kalibrasi 

dilakukan pada titik 4.00, 6.86, dan 9,18. Titik uji diambil berdasarkan keadaan yang 

ada pada suatu cairan yaitu asam, netral, dan basa. Untuk mendapatkan karateristik 

histerisis dari alat yang dibuat, dilakukan pula pengukuran naik dan pengukuran turun 

untuk prototipe alat ukur. Data pengukuran naik dan pengukuran turun dapat dilihat 

pada table 4.1 

Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Naik dan Turun Sensor pH 
 

 
No 

pH Larutan Standar 
Hasil Pengukuran pH Prototipe 

Naik Turun 

1 4.00 4.00 4.10 

2 6.86 7.00 6.86 

3 9.18 9.08 9.08 

 

Setelah itu dilakukan pengujian untuk mendapatkan nilai karakteristik 

pengukuran lainnya seperti nilai akurasi, presisi, deviasi, error, sensitivitas, linearitas 

dan histerisis. Nilai akurasi, presisi, deviasi dan error dapat menggunakan pengujian 

dengan input tetap, sedangkan untuk mendapatkan nilai sensitivitas, linearitas dan 

histeresis dapat diperoleh dari pengujian dengan input yang berubah-ubah. Pengujian 

diambil sebanyak 30 data pada masing-masing titik uji. 
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a. Pengukuran pada titik asam (pH 4.00) 

 
Tabel 4.6 Hasil Pengukuran pada Input pH 4.00 

 

Data 

ke- 

 
pH Larutan Standar 

 
pH Ukur 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.00 

3.89 

2 4.00 

3 4.10 

4 4.00 

5 3.78 

6 4.00 

7 4.10 

8 4.00 

9 4.00 

10 4.10 

11 4.10 

12 4.10 

13 3.78 

14 3.89 

15 4.00 

16 4.10 

17 4.00 

18 4.10 

19 4.00 

20 4.00 

21 4.00 

22 4.10 

23 4.10 

24 4.00 

25 3.89 

26 3.78 

27 3.89 

28 4.00 

29 4.00 

30 4.00 

 
 

Data-data hasil perhitungan, yaitu: 

 
a)   Rata-rata ( �̅�) : 3.99 

b) Standar deviasi ( 𝜎 ) : 0.0985 
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c) Bias : 0.01 

d) Akurasi : 92.44 % 

e) Presisi : 92.59 % 

f) Error : 7.56 % 

 
Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 4.6, nilai standar deviasi pada 

titik minimum didapatkan sebesar 0.0985 yang berarti pada data sampel terdapat 

variasi dan sebaran data sebesar 0.0985. Nilai bias yang didapat adalah 0.01 didapat 

dari perhitungan selisih antara nilai dari penunjukan nilai uji dan pH larutan standar. 

Nilai akurasi dan nilai error didapat sebesar 92.44% dan 7.56% dapat dikatakan baik. 

Nilai presisi yang didapat sebesar 92.59% yang berarti hasil pengukuran keberulangan 

sensor konstan dan stabil. 

 

 
b. Pengukuran pada titik netral (pH 6.86) 

 
Tabel 4.7 Hasil Pengukuran pada Input pH 6.86 

 

Data 

ke- 

 
pH Larutan Standar 

 
pH Ukur 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.86 

7.21 

2 7.21 

3 7.21 

4 7.21 

5 7.05 

6 7.00 

7 6.86 

8 6.86 

9 6.86 

10 7.00 

11 6.86 

12 6.86 

13 6.86 

14 7.00 

15 7.05 

16 7.21 

17 6.86 

18 6.86 

19 6.86 
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Data 

ke- 
pH Larutan Standar pH Ukur 

20  

 

 

 

 
6.86 

7.21 

21 6.86 

22 6.86 

23 6.86 

24 7.21 

25 6.86 

26 6.86 

27 6.86 

28 7.00 

29 6.86 

30 6.86 

 

 

Data-data hasil perhitungan, yaitu: 

 
a)   Rata-rata ( �̅�) : 6.97 

b) Standar deviasi ( 𝜎 ) : 0.1468 

c) Bias : -0.11 

d) Akurasi : 95.23 % 

e) Presisi : 93.68 % 

f) Error : 4.77 % 

 
Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 4.7, nilai standar deviasi pada 

titik ini didapatkan sebesar 0.1468 yang berarti pada data sampel terdapat variasi dan 

sebaran data sebesar 0.1468. Nilai bias yang didapat adalah -0.11 didapat dari 

perhitungan selisih antara nilai dari penunjukan nilai uji dan pH larutan standar. Nilai 

akurasi dan nilai error didapat sebesar 95.23% dan 4.77% dapat dikatakan baik. Nilai 

presisi yang didapat sebesar 93.68% yang berarti hasil pengukuran keberulangan 

sensor konstan dan stabil. 
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c. Pengukuran pada titik basa (pH 9.18) 

 
Tabel 4.8 Hasil Pengukuran pada Input pH 9.18 

 

Data 

ke- 

 
pH Larutan Standar 

 
pH Ukur 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.18 

8.84 

2 9.08 

3 9.08 

4 9.08 

5 9.08 

6 9.08 

7 9.08 

8 9.08 

9 9.08 

10 9.08 

11 9.08 

12 9.08 

13 9.08 

14 9.08 

15 9.08 

16 9.08 

17 9.08 

18 9.08 

19 8.84 

20 9.08 

21 9.08 

22 9.08 

23 9.08 

24 9.08 

25 9.08 

26 9.08 

27 9.08 

28 9.08 

29 8.84 

30 9.08 

 
 

Data-data hasil perhitungan, yaitu: 

 
a)   Rata-rata ( �̅�) : 9.06 

b) Standar deviasi ( 𝜎 ) : 0.0732 
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c) Bias : 0.12 

d) Akurasi : 96.26 % 

e) Presisi : 97.57 % 

f) Error : 3.74 % 

 
Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 4.8, nilai standar deviasi pada 

titik ini didapatkan sebesar 0.0732 yang berarti pada data sampel terdapat variasi dan 

sebaran data sebesar 00732. Nilai bias yang didapat adalah 0.12 didapat dari 

perhitungan selisih antara nilai dari penunjukan nilai uji dan pH larutan standar. Nilai 

akurasi dan nilai error didapat sebesar 96.26% dan 3.74% dapat dikatakan baik. Nilai 

presisi yang didapat sebesar 97.57% yang berarti hasil pengukuran keberulangan 

sensor konstan dan stabil. 

Selanjutnya, data pengujian naik dan pengujian turun pada Tabel 4.5 

digunakan untuk menentukan nilai linearitas, histerisis dann sensitivitas dari sensor 

alat ukur . Dari data tersebut, didapat grafik hasil pengujian sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4 Grafik Pengukuran Naik Sensor pH 
 

 

Gambar 4.4 Grafik Pengukuran Turun Sensor pH 
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Berdasarkan hasil grafik di atas, didapatkan harga koefisien determinasi pada 

pengukuran naik sebesar 0.9981 dan pengukuran turun sebesar 1. Dengan harga 

koefisien determinasi yang mendekati satu (R2 ≈ 1), dapat dikatakan pada pengukuran 

naik maupun turun masing-masing memiliki linearitas yang baik. Sedangkan untuk 

nilai sensitivitasnya, pada pengukuran naik sebesar 0.9833 dan pada pengukuran turun 

sebesar 0.9615, nilai tersebut menunjukan sensitivitas alat relatif baik karena nilainya 

mendekati nilai 1 untuk satuan input dan output yang sama. 

 

 

Gambar 4.6 Grafik Histerisis Sensor pH 
 

Pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5 terdapat beberapa variablel yaitu eon (nilai 

output naik), ein (nilai input naik), eot (nilai output turun) dan eit (nilai input turun). 

Untuk nilai histerisisnya didapat berdasarkan perhitungan berikut: 

 

Pengukuran Naik Pengukuran Turun 

eon = 0.9833 ein + 0.1249 eot = 0.9615 eit + 0.257 

Pada titik 4.00 → ein = 4.00 Pada titik 4.00 → eit = 4.10 

eon = 0.9833 (4.00) + 0.1249 = 4.058 eot = 0.9615 (4.10) + 0.257 = 4.199 

Histerisis Input :│ein – eit│= │4.00 – 4.10│ = 0.10 

Histerisis Output :│eon - eot│= │4.058 – 4.199│= 0.141 

 

 
Jika diperhatikan pada Gambar 4.6, perbandingan nilai pada pengujian naik 

dan turun memiliki selisih yang relatif kecil. Dari hasil perhitungan histerisis, didapat 

bahwa nilai histerisis dari sensor suhu yang digunakan yaitu baik. Hal itu dikarenakan 

nilai histerisis dari input dan outputnya yang mendekati nol. 
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4.3. Hasil Pengujian Homogenitas Pengukuran Suhu pada Media 

Pengujian homogenitas pengukuran pada media pada smart inland 

aquaculture yaitu untuk menunjukan nilai keseragaman hasil ukur untuk besaran 

terukur. Media yang digunakan merupakan kolam terpal berbentuk balok dengan 

dimensi 40 cm x 19 cm x 15 cm. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 2 sensor 

suhu pembanding dengan 2 titik uji. Adapun data hasil uji homogenitas pengukuran 

pada media sebagi berikut : 

Tabel 4.9 Hasil Data Pengujian Homogenitas Pengukuran pada Media 
 

Data 

Ke- 

Pembacaan Alat 

di Media (°C ) 

Penunjukan Sensor Pembanding (°C )  

Titik A Titik B 

1 25.2 25.1 25.4 Variansi 

Maximum 

(°C) 

2 25.1 25.2 25.2 

3 25.0 25.1 25.3 

4 25.2 25.0 25.4  

 

 

 

 

 
0.8 

5 25.3 25.2 25.3 

6 25.2 25.1 25.3 

7 25.0 25.2 25.2 

8 25.2 25.1 25.3 

9 25.0 25.0 25.2 

10 25.2 25.1 25.2 

11 25.2 25.1 25.2 

12 25.0 25.1 25.1 

13 25.3 25.1 25.5 

14 25.1 25.1 25.1 

15 25.1 25.1 25.3 

16 25.3 25.2 25.4 Fluktuasi 

Maximal 

(°C) 

17 25.6 25.5 25.8 

18 25.2 25.1 25.3 

19 25.3 25.2 25.4  

 

 

 

 

 
0.7 

20 25.6 25.4 25.7 

21 25.1 25.1 25.1 

22 25.1 25.0 25.1 

23 25.1 25.1 25.1 

24 25.6 25.5 25.5 

25 25.1 25.0 25.4 

26 25.3 25.0 25.2 

27 25.3 25.0 25.5 

28 25.4 25.2 25.4 

29 25.2 25.0 25.3 

30 25.3 25.2 25.2 

Rata-rata (°C ) 25.1 25.3  

Std.Deviasi (°C ) 0.133 0.172 M-Max (°C) 

Max (°C ) 25.5 25.8 25.8 

Min (°C) 25.0 25.1 M-Min (°C) 

Fluktuasi (°C) 0.5 0.7 25.0 
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Berdasarkan data yang diperoleh, nilai fluktuasi maksimum pada titk A dan 

titik B sebesar 0.5°C dan 0.7°C. Fluktuasi maksimum secara keseluruhan yaitu 0.7°C 

dan dengan nilai variansi maksimum sebesar 0.8°C. Dengan begitu dapat dikatan 

bahwa fluktuasi yang terjadi pada tiap titik relatif rendah atau homogenitas cukup baik. 

Pada titik A didapat standar deviasi sebesar 0.113°C dan pada titik B sebesar 0.172°C 

yang berarti pada data pengukuran terdapat variasi dan sebaran data sebesar 0.113°C 

pada titik A dan 0.172°C pada titik B. Dengan nilai standar deviasi yang relatif rendah 

pada tiap titik uji, dapat dikatakan bahwa keseragaman hasil ukur pada media cukup 

baik. 

 

 
4.4. Hasil Pengujian Suhu dan pH pada Smart Inland Aquaculture 

Setelah dilakukan kalibrasi sensor suhu dan kelembapan pada prototipe alat 

ukur dan pengujian homogenitas pengukuran pada media, dilakukan juga pengujian 

pada smart inland aquaculture pada pagi, siang, dan malam hari. Berikut data yang 

didapatkan dari pengujian pada smart inland aquaculture: 

a. Hasil Pengujian Prototipe pada Pagi Hari (Pukul 05.00 WIB) 

 

 

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Prototipe pada Pagi Hari 

 

 

No. 

 
Parameter 

 

Pukul 

(WIB) 

Hasil 
Pembacaan 

 
Sistem Pengontrol 

 
 

Kinerja 

Sistem 
Suhu 

(°C) 
 

pH 
Suhu 

(°C) 
 

pH 
 
Heater 

 
Cooler 

Pompa 

pH 

1  

 

 

 

 

 

 
 

25-30 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.5-8.0 

5:00:00 AM 20.0 7.07 ON OFF OFF √ 

2 5:02:00 AM 20.3 7.23 ON OFF OFF √ 

3 5:04:00 AM 20.8 7.54 ON OFF OFF √ 

4 5:06:00 AM 21.3 7.46 ON OFF OFF √ 

5 5:08:00 AM 21.5 7.63 ON OFF OFF √ 

6 5:10:00 AM 22.4 7.97 ON OFF OFF √ 

7 5:12:00 AM 22.8 8.05 ON OFF ON √ 

8 5:14:00 AM 23.4 7.43 ON OFF OFF √ 

9 5:16:00 AM 23.9 7.50 ON OFF OFF √ 

10 5:18:00 AM 24.8 8.12 ON OFF ON √ 

11 5:20:00 AM 25.5 7.00 OFF OFF OFF √ 

12 5:22:00 AM 25.0 7.32 OFF OFF OFF √ 

13 5:24:00 AM 24.6 7.33 ON OFF OFF √ 

14 5:26:00 AM 25.2 7.55 OFF OFF OFF √ 

15 5:28:00 AM 24.9 7.77 ON OFF OFF √ 
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No. 

Parameter 
 

Pukul 

(WIB) 

Hasil 
Pembacaan 

Sistem Pengontrol 
 

Kinerja 

Sistem Suhu 
(°C) 

pH 
Suhu 
(°C) 

pH Heater Cooler 
Pompa 

pH 

16  

 

 

 

 

 

 
 

25-30 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.5-8.0 

5:30:00 AM 25.5 7.91 OFF OFF OFF √ 

17 5:32:00 AM 24.9 7.99 ON OFF OFF √ 

18 5:34:00 AM 25.5 8.10 OFF OFF ON √ 

19 5:36:00 AM 25.0 7.73 ON OFF OFF √ 

20 5:38:00 AM 25.6 7.56 OFF OFF OFF √ 

21 5:40:00 AM 25.1 7.03 OFF OFF OFF √ 

22 5:42:00 AM 24.6 7.00 ON OFF OFF √ 

23 5:44:00 AM 25.9 7.48 OFF OFF OFF √ 

24 5:46:00 AM 25.0 7.47 OFF OFF OFF √ 

25 5:48:00 AM 24.7 7.80 ON OFF OFF √ 

26 5:50:00 AM 26.3 7.79 OFF OFF OFF √ 

27 5:52:00 AM 25.4 7.88 OFF OFF OFF √ 

28 5:54:00 AM 25.0 8.20 ON OFF ON √ 

29 5:56:00 AM 26.5 7.59 OFF OFF OFF √ 

30 5:58:00 AM 25.3 7.60 OFF OFF OFF √ 

 

 

b. Hasil Pengujian Prototipe pada Siang Hari (Pukul 12.00 WIB) 
 

 

 

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Prototipe pada Siang Hari 

 

 

No. 

 
Parameter 

 

Pukul 

(WIB) 

Hasil 
Pembacaan 

 
Sistem Pengontrol 

 
 

Kinerja 

Sistem 
Suhu 

(°C) 
 

pH 
Suhu 

(°C) 
 

pH 
 
Heater 

 
Cooler 

Pompa 

pH 

1  

 

 

 

 

 

 

 
25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.5-8.0 

12:00:00 PM 27.3 7.56 OFF OFF OFF √ 

2 12:02:00 PM 27.3 7.35 OFF OFF OFF √ 

3 12:04:00 PM 27.3 7.14 OFF OFF OFF √ 

4 12:06:00 PM 27.3 7.23 OFF OFF OFF √ 

5 12:08:00 PM 27.3 7.45 OFF OFF OFF √ 

6 12:10:00 PM 27.3 7.7 OFF OFF OFF √ 

7 12:12:00 PM 27.3 7.45 OFF OFF OFF √ 

8 12:14:00 PM 27.3 7.43 OFF OFF OFF √ 

9 12:16:00 PM 27.3 7.68 OFF OFF OFF √ 

10 12:18:00 PM 27.3 7.92 OFF OFF OFF √ 

11 12:20:00 PM 27.3 8.12 OFF OFF ON √ 

12 12:22:00 PM 27.3 7.91 OFF OFF OFF √ 

13 12:24:00 PM 27.3 7.81 OFF OFF OFF √ 

14 12:26:00 PM 27.3 7.54 OFF OFF OFF √ 

15 12:28:00 PM 27.3 7.54 OFF OFF OFF √ 

16 12:30:00 PM 27.3 7.55 OFF OFF OFF √ 
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No. 

Parameter 
 

Pukul 

(WIB) 

Hasil 
Pembacaan 

Sistem Pengontrol 
 

Kinerja 

Sistem Suhu 
(°C) 

pH 
Suhu 
(°C) 

pH Heater Cooler 
Pompa 

pH 

17  

 

 

 

 

 

 
25-30 

 

 

 

 

 

 

 
6.5-8.0 

12:32:00 PM 27.3 7.36 OFF OFF OFF √ 

18 12:34:00 PM 27.3 7.4 OFF OFF OFF √ 

19 12:36:00 PM 27.3 7.73 OFF OFF OFF √ 

20 12:38:00 PM 27.3 8.3 OFF OFF ON √ 

21 12:40:00 PM 27.3 7.75 OFF OFF OFF √ 

22 12:42:00 PM 27.3 7.45 OFF OFF OFF √ 

23 12:44:00 PM 27.3 7.68 OFF OFF OFF √ 

24 12:46:00 PM 27.3 7.9 OFF OFF OFF √ 

25 12:48:00 PM 27.4 8.17 OFF OFF ON √ 

26 12:50:00 PM 27.4 7.79 OFF OFF OFF √ 

27 12:52:00 PM 27.4 7.88 OFF OFF OFF √ 

28 12:54:00 PM 27.4 7.54 OFF OFF OFF √ 

29 12:56:00 PM 27.4 7.95 OFF OFF OFF √ 

30 12:58:00 PM 27.4 7.6 OFF OFF OFF √ 

 

 

c. Hasil Pengujian Prototipe pada Malam Hari (Pukul 19.00 WIB) 
 

 
 

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Prototipe pada Malam Hari 

 

 

No. 

 
Parameter 

 

Pukul 

(WIB) 

Hasil 
Pembacaan 

 
Sistem Pengontrol 

 
 

Kinerja 

Sistem 
Suhu 
(°C) 

 
pH 

Suhu 
(°C) 

 
pH 

 
Heater 

 
Cooler 

Pompa 
pH 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5-8.0 

7:00:00 PM 22.3 7.63 ON OFF OFF √ 

2 7:02:00 PM 23.1 7.81 ON OFF OFF √ 

3 7:04:00 PM 23.5 7.86 ON OFF OFF √ 

4 7:06:00 PM 24.3 7.94 ON OFF OFF √ 

5 7:08:00 PM 24.6 8.34 ON OFF ON √ 

6 7:10:00 PM 25.2 7.54 OFF OFF OFF √ 

7 7:12:00 PM 25.0 7.66 OFF OFF OFF √ 

8 7:14:00 PM 24.7 7.43 ON OFF OFF √ 

9 7:16:00 PM 25.7 7.22 OFF OFF OFF √ 

10 7:18:00 PM 24.8 7.91 ON OFF OFF √ 

11 7:20:00 PM 26.0 8.12 OFF OFF ON √ 

12 7:22:00 PM 25.2 7.70 OFF OFF OFF √ 

13 7:24:00 PM 24.7 7.60 ON OFF OFF √ 

14 7:26:00 PM 25.8 7.86 OFF OFF OFF √ 

15 7:28:00 PM 25.3 7.93 OFF OFF OFF √ 

16 7:30:00 PM 24.1 7.91 ON OFF OFF √ 

17 7:32:00 PM 24.6 7.99 ON OFF OFF √ 

18 7:34:00 PM 25.2 8.32 OFF OFF ON √ 
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No. 

Parameter 
 

Pukul 

(WIB) 

Hasil 
Pembacaan 

Sistem Pengontrol 
 

Kinerja 

Sistem Suhu 
(°C) 

pH 
Suhu 
(°C) 

pH Heater Cooler 
Pompa 

pH 

19  

 

 

 

 

 
25-30 

 

 

 

 

 

 
6.5-8.0 

7:36:00 PM 24.9 7.73 ON OFF OFF √ 

20 7:38:00 PM 26.4 7.32 OFF OFF OFF √ 

21 7:40:00 PM 25.5 7.33 OFF OFF OFF √ 

22 7:42:00 PM 24.8 7.50 ON OFF OFF √ 

23 7:44:00 PM 25.2 7.91 OFF OFF OFF √ 

24 7:46:00 PM 26.3 8.12 OFF OFF ON √ 

25 7:48:00 PM 24.9 7.62 ON OFF OFF √ 

26 7:50:00 PM 25.6 7.79 OFF OFF OFF √ 

27 7:52:00 PM 24.3 7.88 ON OFF OFF √ 

28 7:54:00 PM 25.4 8.21 OFF OFF ON √ 

29 7:56:00 PM 26.0 7.63 OFF OFF OFF √ 

30 7:58:00 PM 25.2 7.60 OFF OFF OFF √ 

 

 

Berdasarkan data di atas, pada pagi hari alat dapat mengontrol suhu ke dalam 

rentang dengan menyalakan heater untuk menaikkan suhu dari 22.0℃ menjadi di 

bawah 25℃ terlihat pada Tabel 4.10. Setelah itu, terjadi pula perubahan suhu pada 

kisaran 24-25.5℃ secara bergantian, dan sistem kontrol bekerja sesuai dengan 

keadaan yang terjadi. Pada siang hari hasil pengukuran suhu di Tabel 4.11 karena 

berada pada rentang sehingga sistem kontrol tidak perlu bekerja. Namun terjadi 

perubahan pH menjadi ke luar rentang yaitu 8.12 sehingga pengontrol mengidupkan 

pompa pH dan menurunkan pH menjadi 7.91. Pada Tabel 4.12 terlihat hasil 

pengukuran malam hari, alat menjalankan heater untuk menaikkan suhu dari 22.3℃ 

menjadi 25.2℃ dan menjalankan heater pada beberapa titik lainnya, sedangkan untuk 

parameter pH, berhasil menurunkan pH dari 8.12 ke 7.70 dan pada beberapa titik 

lainnya. Seluruh data hasil pengujian di atas telah berhasil diakuisisi dan dikirm ke 

Blynk berbasis Internet of Thing berupa grafik. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sistem monitoring jarak jauh dan sistem kontrol suhu dan kelembapan pada 

smart inland aquaculture dapat berjalan dengan baik. Data hasil pengukuran dan 

perubahannya dapat ditunjukkan pada smartphone dan pengontrolan semi-otomatis 

dapat dilakukan dengan ESP8266 pada smartphone. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan pada proyek akhir 

ini, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Hasil pengujian kalibrasi sensor dengan Dryblock Fluke sebagai media 

dan Thermocouple Fluke sebagai standar pada titik 25-30°C. Didapat 

bawa linearitas dari hasil ukur sangat baik dengan adanya nilai koefisien 

determinasi pada pengukuran naik sebesar 0,9969 dan pada pengukuran 

turun sebesar 0.9906. Diperoleh nilai error masing-masing sebesar 2.65% 

(input 25°C), 2.48% (input 28°C), dan 2.77% (input 30°C), dengan 

akurasi yang didapat lebih dari 97.23% dan presisi 98.73% 

2. Hasil pengujian kalibrasi sensor dengan larutan pH sebagai standar pada 

3 titik yaitu asam (4.00), netral (6.86) dan basa (9.18). Didapat bawa 

linearitas dari hasil ukur sangat baik dengan adanya nilai koefisien 

determinasi pada pengukuran naik sebesar 0,9981 dan pada pengukuran 

turun sebesar 1. Diperoleh nilai error masing-masing sebesar 7.56% (input 

pH 4.00), 4.77% (input pH 6.86), dan 3.74% (input pH 9.18), dengan 

akurasi yang didapat lebih dari 92.44% dan presisi 92.59% 

3. Berdasarkan hasil pengujian keseluruhan prototipe alat ukur suhu dan pH, 

sistem dapat mengontrol suhu dan pH tetap pada rentang suhu dan pH 

yang diatur pada pagi, malam, dan siang hari, dengan sistem kontrol jarak 

jauh pada Blynk di Android berbasis Internet of Things. 

4. Berdasarkan hasil pengujian keseluruhan prototipe alat ukur suhu dan pH, 

sistem dapat melakukan monitoring suhu dan pH jarak jauh pada Blynk di 

Android berbasis Internet of Things. 

 
 

5.2 Saran 

 

Pada pengerjaan prototipe smart inland aquaculture uji suhu dan pH untuk 

beni ikan nila, masih banyak hal yang dapat diperbaiki dan dikembangkan. Berikut 

beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan prototipe ini, antara lain: 
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1. Pemilihan sensor suhu dan pH dengan akurasi dan daya baca lebih tinggi 

untuk meminimalisir nilai error. 

2. Pengembangan lebih lanjut pada sistem pengontrolan, dapat bekerja 

otomatis, dan tetap dipantau melalui pemantauan jarak jauh prosesnya. 

3. Menambah indikator (lampu/suara) sebagai tanda adanya hasil ukur diluar 

rentang referensi. 

4. Pembuatan desain prototipe agar lebih kokoh dan kuat untuk ditempatkan 

diluar ruangan dan kondisi ekstrem seperti terkena hujan dan sinar 

matahari. 

5. Prototipe alat ukur suhu dan pH dapat dikembangkan untuk diaplikasikan 

pada pembenihan ikan nila berukuran besar untuk budidaya ikan nila 

sesungguhnya. 

6. Pemilihan media yang lebih tepat, untuk menciptakan keseragaman hasil 

ukur setiap titik terjaga. 
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