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Abstrak  

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. Hal yang paling penting dalam memelihara dan membudidayakan 

ikan cupang adalah memperhatikan karakteristik air, seperti keasaman (pH) air, suhu air. 

Dari permasalahan tersebut dibangun sebuah  alat yang dapat memantau keadaan air dalam 

kolam dan dapat memberi pakan terjadwal secara otomatis. Alat yang dirancang 

memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) dan memanfaatkan platform Adafruit IO agar 

pembudidaya dapat memantau kolam budidaya melalui handphone. Dari perancangan 

menggunakan Node MCU esp32 sebagai mikrokontroler yang berfungsi untuk mengatur 

sensor dan mengirim hasil pembacaan sensor ke platform Adafruit IO. Dari hasil pengujian 

sensor suhu, pH meter, kontrol kondisi air, dan pemberian pakan sesuai jadwal untuk 

perkembangan ikan hias cupang dapat dilakukan secara otomatis, dan bisa dilihat melalui 

handphone.  

Kata kunci: Budidaya ikan cupang, IoT, Monitoring, suhu, pH 

Abstract 

Betta fish (Betta splendens) are popular fish among ornamental fish fans because it has 

attractive colors and fins. Betta fish is one type of pets that has an attraction to the color that 

emerges from its body. Betta fish are easy to take care, easy to cultivate in a narrow area 

because they can survive in mini media and are easy to adapt. The beauty of the body shape, 
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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.  

Keywords: Betta fish farming, IoT, monitoring, temperature, pH 

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.  


