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unique character, and ease of cultivation media are what make Betta fish so popular among 

people. The most important thing in maintaining and cultivating betta fish is paying attention 

to water characteristics, such as acidity (pH) of water, water temperature. Therefore, a tool 

was built that can monitor the state of the water in the pond and can feed on a scheduled time 

automatically. The tool is designed to utilize Internet of Things (IoT) technology and utilizes 

the Adafruit IO platform so that farmers can monitor aquaculture ponds via mobile phones. 

From the design using the Node MCU esp32 as a microcontroller that functions to regulate 

sensors and send sensor readings to the Adafruit IO platform. From the results of testing the 

temperature sensor, pH meter, control of water conditions, and feeding according to a 

schedule for the development of betta fish can be done automatically, and can be seen via 

mobile phone.  
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1. Pendahuluan  

Ikan cupang (Betta splendens) merupakan ikan yang banyak diminati penggemar ikan 

hias karena memiliki warna dan sirip yang menawan. Ikan cupang merupakan salah satu 

jenis hewan peliharaan yang mempunyai daya tarik pada warna yang dimunculkan dari 

tubuhnya. Ikan cupang selain mudah dalam hal perawatan, mudah dibudidayakan dalam 

lahan sempit karena dapat bertahan dalam media mini dan mudah untuk beradaptasi. 

Keindahan bentuk tubuh, karakter unik, dan mudahnya media budidaya itulah yang 

menjadikan ikan cupang banyak disukai orang. Budidaya ikan cupang merupakan salah 

satu usaha yang memberikan alternatif penghasilan dan prospek untuk dikembangkan [1]. 

Hal ini disebabkan oleh teknik budidaya yang relatif mudah. Sistem pemeliharaan tanpa 

membutuhkan aerasi yang banyak dan ikan dapat hidup pada air yang tenang. Maka dari 

itu orang berlomba – lomba untuk membudidayakan ikan cupang terebut. Hal yang paling 

penting dalam memelihara dan membudidayakan ikan cupang adalah memperhatikan 

karakteristik air, seperti keasaman (pH) air, suhu air. Ikan cupang sangat suka ketenangan 

dan tempat yang dingin karena habitat aslinya hidup di perairan yang ditumbuhi 

pepohonan. Jika sudah mengetahui habitat asli dari ikan cupang, maka ketika memelihara 

ikan cupang akan mudah untuk menentukan karakteristik airnya. Tingkat keasaman pH 

ketika memelihara ikan cupang adalah 6,5-7,5,  suhu air 24- 30˚C [1] - [3]. 

Dari permasalahan di atas penulis merancang sebuah alat untuk membantu peternak 

ikan hias cupang. Perancangan alat ini memanfaatkan suatu sistem yang dapat 

mengendalikan suatu sistem elektronika dengan terhubung pada mikrokontroler berbasis 

Internet of Things (IoT). Dengan adanya alat ini diharapkan dapat mengurangi kelalaian 

dan meningkatkan hasil produksi ikan cupang itu sendiri [4] - [7]. 

2.  Metode 

2.1.  Perancangan Perangkat Keras 

Sistem perancangan terdiri NodeMCU esp32 sebagai mikrokontroler dan juga 

mengirim data sensor ke Adafruit IO [8] - [10]. Sensor alat terdiri dari sensor suhu 

(DS18B20), sensor pH, sensor RTC sebagai timer, sensor ultrasonik sebagai monitoring 

pakan ikan, servo untuk membuka dan menutup pakan ikan, pompa air untuk menguras 

dan menambahkan air pada kolam budidaya, buzzer untuk memberi peringatan, dan 

semua hasil pembacaan sensor tertampil pada LCD [11] - [20]. Rancangan sistem 

ditunjukkan pada diagram blok Gambar 1.  
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Gambar 1. Diagram blok sistem 

 

Skematik perangkat keras alat ditunjukan pada Gambar 2. Skematik alat terdiri dari 

RTC, LCD, sensor ultrasonik, DS18B20, Servo, relay, pH, dan kapasitor 10uF sebagai 

pengganti tombol Boot yang harus ditekan ketika Upload program ke ESP32. Untuk supply 

tegangan ESP32 yang dibutuhkan adalah 5V didapat dari catu daya ekternal.  

 

 
Gambar 2. Diagram skematik. 

 

Sketsa alat diperlihatkan pada Gambar 3. Kotak 3 yang berukuran panjang 75 cm, lebar 

40 cm, dan tinggi 30 cm yang di dalamnya tersebut diletakkan sensor suhu, sensor pH. 

Kotak nomor 2 diletakkan MCU ESP 32, sensor RTC , LCD. Kotak nomor 1 untuk tempat 

pakan ikan dan sensor ultrasonik. Pada nomor 4 untuk tepat pengisian air bersih. 

Realiasasi alat bisa dilihat pada Gambar 4 - 6. 
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Gambar 3. Sketsa Alat 

 
Gambar 4. Realisasi desain box alat 

 

 
Gambar 5. Bagian dalam alat 
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Gambar 6. Realisasi desain kolam 

 

2.2.  Perancangan Perangkat Lunak 

Pada Gambar 7 menunjukkan gaftar alir sistem alat bekerja. Cara kerja alat diawali 

dengan inisialisasi SSID dan password WiFi,  dilanjutkan dengan  pengecekan koneksi Wi-

Fi, jika ditemukan maka akan berlanjut ke proses Setting port MQTT Server pada Adafruit 

IO proses connecting to Adafruit IO dengan cara menambahkan koding AccessKey Adafruit 

IO pada  Arduino dengan begitu Arduino dan Adafruit IO terkoneksi. Setelah proses 

connecting berhasil tampilan LCD seperti pada Gambar 4 dan siap untuk digunakan. 

Selanjutnya hasil input dari pembacaan sensor akan langsung muncul pada Dashboard 

Adafruit IO. 
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Gambar 7. Gaftar alir 

 

Setelah itu sensor ultrasonik mulai mendeteksi keadaan pakan ikan pada wadah. Jika 

pakan ikan di dalam wadah tersisa sedikit / habis maka kondisi sensor Ultrasonik “LOW” 

dan buzzer akan berbunyi hingga pakan ikan terisi kembali, sebaliknya jika pakan ikan 

didalam wadah masih penuh / banyak kondisi sensor Ultrasonik “HIGH”. Pemberian 

pakan ikan terjadi jika jam sesuai yang ditentukan. Untuk menentukan jadwal pemberian 

pakan ikan menggunakan RTC DS3231 dan sebagai katub wadah menggunakan motor 

servo. Pemberian pakan ikan terjadi pada pagi hari jam 08.00 dan sore hari jam 16.00. 

Ketika waktu yang ditentukan sesuai dengan jadwal maka motor servo akan bergerak dan 
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membuka tutup wadah pakan ikan yang membuat pakan ikan keluar. Pembacaan kondisi 

air pada kolam budidaya terdiri dari suhu air dan pH air. Suhu air yang normal untuk ikan 

yaitu 24-30˚C apabila suhu air normal maka relay pompa akan berlogika “LOW” dan 

apabila kondisi air kurang baik diatas atau dibawah suhu normal Relay pompa akan 

“HIGH” dan proses pengurasan kolam sedang berjalan. Nilai pH air yang normal untuk 

ikan yaitu 6,5-7,5 apabila pH air normal maka Relay pompa akan berlogika “LOW” dan 

apabila kondisi air kurang baik diatas atau dibawah pH normal, relay pompa akan “HIGH” 

dan proses pengurasan kolam sedang berjalan. 

2.3.  Tampilan Adafruit IO 

Tampilan monitoring Adafuit IO pada Gambar 8 - 9. Data yang ditampilkan antara lain 

adalah dari sensor pH untuk kondisi pH air, sensor ultrasonik HC-SR04 untuk 

ketersediaan pakan ikan serta, sensor suhu DS18B20 untuk kondisi suhu air. 

 

 
Gambar 8. Tampilan Adafruit IO 

 

 
Gambar 9. Tampilan monitoring Adafruit IO 

 

Pada web Adafruit IO yang digunakan untuk monitoring, proses diawali dengan user 

melakukan login dengan menggunakan email dan password yang sebelumnya telah 

didaftarkan di Adafruit IO. Setelah login berhasil maka pengguna akan memasuki halaman 

dashboard dan pilih file dashboard yang telah dibuat pada Adafruit IO pada Gambar 8. 

Aktivitas pengguna dapat dilihat melalui user activity pada Gambar 10. 
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 Gambar 10. User activity 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1. Pengujian Monitoring Suhu Air dan pH Air 

Proses monitoring suhu air dan pH air ini berlangsung selama 24 jam dengan suhu 

ideal untuk ikan 24 - 30˚C dan pH ideal untuk ikan 6,5 – 7,5. Dari hasil pengukuran suhu 

air dan pH dengan alat ukur terjadi perbedaan yang sangat kecil, mungkin disebabkan 

ketika kalibrasi. Ketika proses pengujian suhu air dan pH air pembacaan sensor akan 

berubah-ubah sesuai kondisi lingkungan, hal – hal yang menyebabkan nilai dari 

pembacaan sensor berubah-ubah antara lain: kondisi cuaca ekstrem, kotoran ikan pada 

kolam, sisa makanan yang ada di kolam. Kualitas air dalam kolam akan mulai menurun 

pada hari ke 7 dan jika kualitas air memburuk proses pengurasan akan berlangsung. Hasil 

pengujian alat dilihat pada Tabel 1 - 3 dan Gambar 11 – 13. 

 

Tabel 1. Pengujian sensor suhu 

No Delay 

(Menit) 

Suhu (˚C) 

Sensor Thermometer 

1 1 24,93 24 

2 2 24,12 24 

3 3 25,33 25 

4 4 26,11 25 

5 5 26,55 26 

Rata – rata  ralat 0,061 
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Tabel 2. Pengujian sensor pH 

No Delay 

(Menit) 

pH 

Sensor pH Meter 

1 1 6,75 6,53 

2 2 6,55 6,51 

3 3 7,03 7,11 

4 4 7,11 6,99 

5 5 7,51 7,49 

Rata – rata ralat 0,096 

 

Tabel 3. Pengujian suhu dan pH air 

No Jam Suhu Air ( ˚C ) pH Air 

1 14.00 24,93 6,75 

2 15.00 25,01 7.3 

3 16.00 25,05 6.9 

4 17.00 25,11 7.23 

5 18.00 25,13 7,19 

6 19.00 25,16 7,17 

7 20.00 25,21 7,15 

8 21.00 25,24 7,14 

9 22.00 25,29 7,13 

10 23.00 25,31 7,12 

11 00.00 25,34 7,1 

12 01.00 25,36 7 

13 02.00 25,38 7 

14 03.00 25,4 7,05 

15 04.00 25,42 7,01 

16 05.00 25,44 6,97 

17 06.00 25,47 6,96  

18 07.00 25,49 6,95 

19 08.00 25,5 6,92  

20 09.00 25,51 6,91  

21 10.00 25,53 6,89  

22 11.00 25,56 6,87  

23 12.00 25,93 7.23  

24 13.00 25,87 6,6  
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Gambar 11. Data pH air pada Adafruit IO 

 
Gambar 12. Data suhu air pada Adafruit IO 

 

 
Gambar 13. Foto pengujian suhu dan pH air 

 

3.2. Pengujian Pemberi Pakan Terjadwal dan Motor Servo Sebagai Katub 

Pemberian pakan secara terjadwal menggunakan RTC DS3231 sebagai timer dan motor 

servo untuk membuka atau menutup katub pemberi pakan. Pengujian pakan dilakukan 

pada pagi hari dan sore hari. Ketika proses pengujian pemberian pakan alat bekerja 

dengan normal dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 14 - 17. 

 

Tabel 4. Pengujian pakan terjadwal dan motor servo. 

No. Jadwal Pakan Servo 

1. Pakan pagi  

2. Pakan sore  
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Gambar 14. Foto saat pengujian pagi hari 

 

 
Gambar 15. Tampilan monitoring pakan ikan pagi hari 

 

 
Gambar 16. Foto saat pengujian sore hari 
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Gambar 17. Tampilan monitoring pakan ikan sore hari 

3.3. Pengujian Monitoring Pakan Ikan 

Monitoring pakan ikan menggunakan sensor ultrasonik HCSR04. Hasil pengujian 

pada Tabel 5, ketika jarak permukaan pakan ikan  dan  sensor ultrasonik HCSR04 memiliki 

jarak lebih dari 15 cm menandakan pakan ikan habis dan buzzer berbunyi hingga pakan 

ikan terisi kembali. Ketika jarak permukaan pakan ikan dan ultrasonik HCSR04 memiliki 

jarak kurang dari 15 cm menandakan pakan ikan penuh. Hasil pembacaan bisa dilihat 

melalui LCD dan Adafruit IO ditunjukkan pada Gambar 18 - 21. Indikator pakan ikan 

memiliki warna yang berbeda di mana indikator pakan berwarna merah menandakan 

pakan ikan habis dan apabila indikator pakan berwarna hijau menandakan pakan ikan 

masih penuh. 

 

Tabel 5. Pengujian pemberian minum otomatis. 

No.  Jarak Ultrasonik dengan Permukaan Air  Keterangan  

1.  >15 cm  Pakan Habis 

2.  <15cm  - 

 

 
Gambar 18. Kondisi pakan ikan habis 
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Gambar 19. Kondisi pakan ikan pada LCD 

 

 

Gambar 20. Indikator pakan merah menandakan pakan habis 

 

 

Gambar 21. Indikator pakan hijau menandakan pakan penuh 
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4.  Kesimpulan dan Saran 

Dari pengujian alat yang telah dilakukan didapatkan beberapa, Sistem pemantauan 

dengan menggunakan NodeMCU esp32 dan pengirim Adafruit IO telah berhasil. 

Diperoleh hasil parameter yang dipantau meliputi suhu menggunakan sensor DS18B20, 

kadar pH air menggunakan sensor pH Meter, sensor ultrasonik HCSR04 untuk memantau 

pakan ikan, dan proses otomatisasi pemberian pakan secara terjadwal menggunakan RTC 

DS3231 sebagai penentu jadwal, dan servo sebagai pembuka dan penutup katub pakan. 

Untuk menjaga parameter suhu dan kadar pH air ditampilkan pada Adafruit IO dan LCD, 

serta proses pengurasan otomatis kolam budidaya menggunakan pump telah berhasil. 

Hasil pemantauan sistem telah berhasil ditampilkan pada website Adafruit IO. 

Beberapa saran dari penulis untuk peneltian ke depannya yaitu diperlukan wadah 

yang kedap air atau tahan air supaya rangkaian tidak terkena air selama proses pemberian 

pakan, membuat tempat pakan yang lebih besar supaya pakan yang diberikan lebih 

bervariasi, bisa menambahkan baterai supaya ketika terjadi pemadaman listrik masih 

bekerja dengan baik. 
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