
 

 

 

1. Pendahuluan 

Bertambahnya jumlah penduduk membuat lahan pemukiman menjadi semakin luas 

yang mengakibatkan berkurangnya lahan yang dapat digunakan untuk memproduksi 

pangan masyarakat[1]. Pemanfaatan perkarangan merupakan salah satu solusi yang 

dimulai dari skala yang paling kecil, yaitu skala rumah tangga. Salah satu cara yang bisa 

digunakan dalam pemanfatan perkarangan adalah teknologi Aquaponic. 

Aquaponic merupakan sistem budidaya ikan dan tanaman secara bersamaan yang 

saling menguntungkan[2]. Prosesnya, tanaman memanfaatkan kotoran ikan sebagai 

pupuk dan ikan mendapatkan suplai oksigen dari tanaman[3]. Tanaman yang cocok untuk 

dikembangkan dalam aquaponic adalah jenis sayuran yang berumur pendek salah satunya 

sayuran sawi. Sedangkan untuk ikan yang dapat dikembangkan dengan sistem Aquaponic 

adalah ikan yang tidak membutuhkan kadar oksigen terlalu banyak salah satunya seperti 

ikan koi. 

Sawi merupakan sayuran yang bermanfaat bagi tubuh manusia karena kandungan 

gizinya, sedangkan ikan koi sebagai salah satu ikan hias yang banyak diminati karena 

keindahan bentuk badan serta warnanya dan dipercaya membawa keuntungan oleh para 

pecinta koi di Indonesia. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam penerapan Aquaponic, 

mulai dari kondisi kejernihan air, suhu, dan pakan untuk ikan. Untuk dapat memberikan 

kemudahan dalam mengelola aquaponic ini, dapat dimanfaatkan teknologi didalamnya.  

Penggunaan sistem berbasis Internet Of Things (IoT) merupakan sistem yang 

menyambungkan antara perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat memudahkan 

seseorang untuk memantau aquaponic mereka. Sehingga dapat meningkatkan efektifitas 

dalam mengelola aquaponic. 

. 

2. Metode 

2.1. Mekanik 

Alat yang dirancang menggunakan akuarium dengan ukuran 60cm × 50cm sebagai 

media ikan, dengan sensor-sensor module yang dilekatkan di bagian samping dalam 

aquarium dan untuk media tanaman memakai pipa PVC (Polivinyl Cloride) dengan 

menggunakan 6 lobang seperti pada Gambar 1. Lalu untuk bagian alat pakan ikan 

menggunakan bahan akrilik dan penampung pakan menggunakan pipa PVC seperti pada 

Gambar 2. Realisasi alat yang sudah dibuat seperti pada Gambar 3. 



 

 
Gambar 1. Desain Alat Aquaponic. 

Gambar 2. Desain Alat Pakan Ikan. 

   
Gambar 3. Realisasi Alat. 



 

2.2. Perancangan sistem 

Gambar 4 menjelaskan diagram kotak perancangan. Alat ini dilengkapi dengan 

beberapa modul sensor yaitu, sensor pH, turbidity, suhu dan ultrasonik. Penggunaan 

NodeMCU 8266 sebagai mikrokontroler dan modul WIFI akan mengirimkan data dari 

beberapa sensor yang digunakan ke aplikasi Blynk. Alat ini bekerja saat jadwal pemberian 

pakan ikan yang telah ditentukan telah sesuai, kemudian servo akan membuka penutup 

wadah dan akan ditimbang oleh load cell barulah motor DC akan bergerak menumpahkan 

pakan ke dalam akuarium. 

 

 
Gambar 4. Diagram Kotak Perancangan. 

Pada Gambar 5 dijelaskan gaftar alir suhu. NodeMCU akan melakukan proses 

inisialisasi dan sensor suhu sebagai masukan. Jika suhu di dalam air yang dibaca oleh 

sensor kurang dari 200, maka heater akan hidup yang berfungsi sebagai pemanas air sampai 

suhu dalam air normal kembali dan heater akan mati. Data suhu akan ditampilkan 

diaplikasi Blynk. 



 

 
Gambar 5. Gaftar Alir Suhu. 

Pada Gambar 6 dijelaskan diagram alir turbidity. Sensor Turbidity akan melakukan pembacaan 

apakah air di dalam akuarium keruh atau tidak. Apabila air di dalam akuarium keruh hingga 

melebihi nilai 25 NTU (NepHelometric Turbidity Units), maka pompa pengurasan akan aktif untuk 

menguras air di dalam akuarium dan sensor ultrasonik yang berfungsi membaca ketinggian air. 

Apabila air sudah mencapai 25%, maka pompa pengurasan akan mati dan pompa pengisian akan 

hidup untuk mengisi air ke dalam akuarium. Ketika air sudah 100%, maka pompa pengisian akan 

mati. 

Gambar 6. Gaftar Alir Turbidity. 



 

2.3. Elektrik 

Pada Gambar 7 dijelaskan rangkaian skematik alat menggunakan NodeMCU sebagai 

mikrokontroler dan modul WIFI. Digunakan pin header yang disambungkan pada setiap 

modul sensor dan alat juga menggunakan adaptor 12V untuk daya pada pompa air. 

 
Gambar 7. Skematik Alat. 

2.4. Tampilan Aplikasi 

Gambar 8 adalah tampilan aplikasi Blynk yang berperan penting dalam pembuatan 

alat ini. Pada aplikasi dapat ditampilkan data-data sensor seperti Sensor Ultrasonik (level 

pakan, dan ketinggian air), turbidity, pH, dan suhu. Di aplikasi Blynk dapat diatur jadwal 

pemberian makan pada ikan. 

 

 
 

Gambar 8. Tampilan Aplikasi Blynk. 



 

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1. Pengujian Alat Pakan 

Pengujian alat pakan dilakukan dengan 3 jadwal pakan, yaitu jadwal pakan pagi, siang 

dan malam seperti pada Gambar 9. 

    
Gambar 9. Alat dan Jadwal Pakan, 

Alat pakan sudah dapat memberi pakan secara otomatis dengan 3 jadwal yang sudah 

ditentukan. Ketika servo membuka penutup wadah pakan akan jatuh ke dalam kotak yang 

berisikan load cell dan akan ditimbang, setelah itu motor DC akan bergerak untuk 

menumpahkan pakan ke dalam akuarium. Gambar 10 menunjukkan perbandingan data 

timbang load cell dan timbangan komersial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10. Perbandingan data load cell dan timbangan komersial. 



 

3.2. Pengujian Ketinggian Air dan Level Pakan 

Pengujian sensor ultrasonik dilakukan dengan membandingkan nilai pembacaan 

sensor dengan alat ukur penggaris, sebanyak 7 percobaan dengan maksimal jarak untuk 

ketinggian air 40 cm dan minimal 10 cm seperti pada Tabel 1, dan untuk level pakan 

dilakukan sebanyak 5 percobaan dengan maksimal jarak 12 cm dan minimal 3 cm seperti 

data pada Tabel 2. 

Tabel 1. Pengujian Ketinggian Air. 

Penggaris (cm) Sensor cm) Error (%) 

10 9,37 6,3 

15 14,30 4,6 

20 19,47 2,65 

25 24,25 3 

30 27,63 7,9 

35 33,22 5,1 

40 39,52 1,2 

 

Tabel 2. Pengujian Level Pakan. 

Penggaris (cm) Sensor (cm) Error (%) 

3 2,93 2,3 

5 4,51 9,8 

7 6,42 8,2 

9 8,34 7,3 

12 10,67 11,1 

 

Pengujian pembacaan sensor cukup baik dalam pengukurannya, dengan nilai error 

dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (%) =
|𝐽𝑝 − 𝐽𝑠|

𝐽𝑆
𝑥 100% (1) 

Jp = Jarak pembacaan sensor ultrasonik 

Js = Jarak pembacaan sebenarnya (di ukur dengan menggunakan pengaris) 

 

Dari Persamaan 1 didapatkan nilai rata-rata error untuk ketinggian air adalah 4,4% 

dan untuk level pakan adalah 7,74%. 

 
     

  



 

3.3. Pengujian pH 

Pengujian pembacaan nilai pH dilakukan dengan menggunakan pH Buffer Powder. 

Untuk pH 9.18 ditunjukkan pada Gambar 11, untuk pH 4.00 ditunjukkan pada Gambar 12 

dan pH 6.86 ditunjukkan pada Gambar 13 untuk mengkalibrasi pH sensor. Tabel 3 

menunjukkan nilai pembacaan sensor pH. 

 
Gambar 11. pH Buffer 9.18. 

 

         

 
 

Gambar 12. pH Buffer 6.86. 



 

 
 

Gambar 13. pH Buffer 4.00. 

 
Tabel 3. Pengujian Nilai Pembacaan Sensor pH. 

pH Buffer Nilai Sensor Selisih Error  

4.00 4,02 0,02 0,5% 

6.86 6,64 0,22 3,2% 

9. 8 9,03 0,77 7,8% 

 

Setelah menguji sensor pH, kemudian dihitung nilai kesalahan (error) pembacaan 

nilai sensor pH menggunakan Persamaan (1). Sensor yang sudah dikalibrasi dibandingkan 

dengan nilai pH sebenarnya, untuk mendapatkan nilai akurasi sensor. Didapat nilai 

akurasi sensor pH rata-rata Error 3,83%. Gambar 14 menunjukkan tampilan nilai pH pada 

aplikasi Blynk. 

 
Gambar 14. Tampilan Nilai pH di Aplikasi Blynk. 

  



 

3.4. Pengujian Sensor Turbidity 

Pengujian sensor turbidity dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan 

menggunakan air jernih seperti yang ditunjukkan pada Gambar 15, air dengan kekeruhan 

sedang (dicampur dengan sedikit tanah) yang ditunjukkan pada Gambar 16, dan air sangat 

keruh (dicampur dengan banyak tanah) yang ditunjukkan pada Gambar 17. Tabel 4 

menunjukkan hasil pengujian sensor turbidity. 

 

       
Gambar 15. Air Jernih. 

       
Gambar 16. Sedikit Tanah. 

 

 



 

            
Gambar 17. Banyak Tanah. 

 
Tabel 4. Pengujian Sensor Turbidity. 

Jenis Nilai Kekeruhan (NTU) Tegangan (V) 

Jernih 20,60 3,30 

Dicampur Sedikit Tanah 48,36 2,14 

Dicampur Banyak Tanah  59,91 1,81 
 

Dari pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai kekeruhan 

semakin kecil nilai tegangan yang dihasilkan. Pompa akan menguras air pada akuarium 

apabila nilai kekeruhan diatas 25 NTU (NepHelometric Turbidity Units). Gambar 18 

menunjukkan nilai kekeruhan pada aplikasi Blynk. 

 
Gambar 18. Tampilan Nilai Kekeruhan di Aplikasi Blynk. 

  



 

4. Kesimpulan 

Alat ini telah diuji dan dapat bekerja dengan baik. Aplikasi Blynk sudah dapat 

menampilkan nilai beberapa modul sensor, seperti sensor pH, turbidity (kekeruhan), suhu, 

ultrasonik (ketinggian air dan level pakan). Alat pakan juga sudah dapat memberikan 

pakan secara otomatis pada 3 jadwal yang sudah ditentukan pada aplikasi Blynk. Apabila 

nilai kekeruhan dalam air akuarium melebihi 25 NTU (NepHelometric Turbidity Units), 

maka pompa akan menguras air akuarium. Alat ini memiliki akurasi rata-rata pH Error 

3,83%. 
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