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ABSTRAK 

 
Banyak sekali inovasi dibidang teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan manusia, salah satunya 

di bidang sistem kendali dan monitoring. Sistem kendali maupun monitoring berbasis Internet of Tings 

merupakan salah satu topik pembahasan yang sedang hangat diperbincangkan dan menarik untuk 

dikembangkan. Terdapat berbagai macam kemudahan yang diperoleh dari penerapan sistem Internet of 

Things pada perangkat elektronik karena dapat mengontrol maupun memonitoring setiap perangkat melalui 

internet dimanapun dan kapanpun.  

Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu sistem monitoring kolam ikan lele berbasis IoT yang 

dimana dapat mempermudah aktifitas peternak dalam upaya mengamati maupun memberi pakan secara 

otomatis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi bylink pada android dapat menampilkan data 

pembacaan sensor yang dapat diakses kapanpun menggunakan internet dan pemberian pakan secara 

otomatis sesuai dengan waktu yang telah diprogram pada arduino. 

Dengan menerapkan sistem monitoring kolam ikan lele berbasis IoT ini mempermudah pekerjaan 

peternak budidaya ikan lele dan dapat menghasilkan waktu luang lebih sehingga para peternak memiliki 

waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan usahanya. 

 
1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Konsumsi ikan lele menjadi semacam tren 

karena pembibitan yang cukup mudah dan murah 

jika dilakukan dengan tepat. Memuncaknya 

permintaan pasar akan ketersediaan ikan  lele 

mengakibatkan banyak  peternak menggunakan 

berbagai macam metode pembibitan ikan lele. 

Pemeliharaan ikan lele di kolam merupakan satu 

dari beberapa metode yang dapat dipergunakan 

sebagai wadah pembesaran ikan lele. Akan tetapi 

terdapat beberapa kendala yang dialami peternak 

konvensional terutama penjadwalan pakan dan 

kualitas air kolam. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Dari uraian singkat diatas, permasalahan yang 

akan dibahas dalam  penulisan adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pembuatan prototype sistem 

monitoring untuk kolam pembesaran ikan lele 

berbasis mikrokontroler ? 

Dari uraian singkat diatas, permasalahan 

tersebut dapat diselesaikan dengan solusi sebagai 

berikut : 

1. Dengan pembuatan alat pemberian pakan dan 

monitoring kolam pembesaran ikan lele 

 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

 Terciptanya prototype sistem monitoring 

untuk kolam pembesaran ikan lele berteknologi 

IOT yang dapat diakses secara mobile dan 

mampu mengoptimalkan hasil panen pada 

kolam pembesaran ikan lele dalam hal 

pemberian pakan tepat waktu. 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Memberikan informasi keadan kolam 

pembesaran ikan lele yang dapat diakses 

secara mobile. 

2. Memudahkan pemberian pakan kolam 

pembesaran ikan lele yang tepat waktu. 

3. Peternak ikan lele tidak perlu kawatir 

ketika bepergian karena informasi 

pemberian pakan dapat dilakuka secara 

mobile. 

1.5 Batasan masalah 

Dengan  rumusan masalah yang harus 

diselesaikan pada penelitian ini, maka harus 

dibatasi pada hal-hal berikut : 

1 Pada penelitian yang penulis laksanakan hanya 

berfokus pada sistem monitoring kola mikan 

lele.
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2. DASAR TEORI 

 

2.1 Studi Literatur 

Dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, terdapat 

beberapa penelitian yang terkait dengan judul penelitian 

ini, antara lain : 

Penelitian oleh Ghulam imaduddindan Andi Saprizal 

jurusan teknik informatika fakultas teknik Universitas 

Muhammadiyah Jakarta dengan judul “Otomatisasi 

Monitoring dan Pengaturan Keasaman Larutan dan 

Suhu Kolam Ikan Pada Pembenihan Ikan Lele”. 

Penelitian ini membahas tentang sistem monitoring 

pengaturan kadar keasaman (pH) dab=n suhu yang 

efektif untuk ikan lele. Pada Pembuatan alat pengukuran 

suhu dan pH air kolam tersebut, penulis menggunakan 

mikrokontroler Arduino uno. Untuk perhitungan pH 

menggunakan sensor Electrode Eutech Instrument pH 

Meter Kit dan suhu menggunakan  sensor  LM35.  

Heater digunakan sebagai pemanas air dan kipas 

digunakan  sebagai  pendingin  air,  kran selenoid 

digunakan sebagai katup saluran pembuangan dan water   

pump digunakan untuk mengisi air, pengukuran 

ketinggian air menggunakan sensor ultrasound HC-

SR04,  dan terahir LCD  16x2  digunakan  untuk  

menampilkan hasil   pengukuran 

Penelitian lain dilakukan oleh Aditiya Muharram, 

gemaIlham Pangestu, Muhammad Taufik Akbar, dan Sri 

Kurnia Septiani yang melakukan pembuatan alat sistem 

cerdas penampungan dan pemberian pakan ikan, pada 

bagian motor yang menggerakan wadah pemberian 

berjalan dengan baik. Wadah pemberian dapat bergerak 

mengikuti trek, begitu pula dengan motor yang 

menggerakan baling-baling pemberian/penebaran  

pakan,  dapat  bergerak  sesuai harapan. Akan tetapi 

pada sistem ini masih terkendala pada bagian  software, 

dimana selenoid pada wadah penampungan juga 

mengalami kendala, jika pakan ikan melebihi kapasitas 

wadah   penampungan,   maka   selenoid   tidak dapat 

membuka secara maksimal 

 

A. ESP32 

ESP32 adalah mikrokontroler dari perusahaan 

Espressif System sebagai penerus dari mikrokontroler 

ESP8266. Pada mikrokontroler ini sudah tersedia modul 

wifi dan bluetooth sehingga sangat mendukung untuk 

membuat sistem aplikasi Internet of Things. 

Pin out ESP32 Devkit  : 

18 ADC (Analog Digital Converter) 

2 DAC (Digital Analog Converter) 

16 PWM (Pulse Width Modulation) 

10 Sensor sentuh 

2 jalur antarmuka UART 

 

B. Sensor Suhu 

Sensor DS18B20 merupakan sensor suhu digital 

seri dari Maxim IC. Sensor ini mampu membaca suhu 

dengan ketelitian 9 hingga 12-bit, rentang -55°C hingga 

125°C dengan ketelitian (+/-0.5°C ).Pada sensor 

DS18B20 terdapat varian anti air. 

 

C. Sensor PH 

Pada prinsipnya pengukuran suatu pH adalah 

didasarkan pada potensial elektro kimia yang terjadi 

antara larutan yang  terdapat  didalam  elektroda  gelas 

(membrane gelas) yang telah diketahui dengan 

larutan yang terdapat diluar elektroda gelas yang 

tidak diketahui. Hal ini  dikarenakan  lapisan  tipis  

dari gelembung kaca akan berinteraksi dengan ion 

hidrogen yang ukurannya relatif kecil dan aktif, 

elektroda gelas tersebut akan mengukur potensial 

elektrokimia dari ion hidrogen  atau  diistilahkan  

dengan potential of hidrogen. Untuk melengkapi 

sirkuit elektrik dibutuhkan suatu elektroda 

pembanding.  Sebagai  catatan,  alat tersebut tidak 

mengukur arus tetapi hanya mengukur tegangan 

 

D. Motor DC  

Motor DC adalah motor listrik yang 

memerlukan suplai tegangan arus searah pada 

kumparan medan untuk diubah menjadi energi 

gerak mekanik. Kumparan medan pada motor dc 

disebut stator (bagian yang tidak berputar) dan 

kumparan jangkar disebut rotor (bagian yang 

berputar). 

 

E. INA219 

INA219 merupakan modul sensor yang 

digunakan untuk mengukur arus, tegangan dan 

daya pada suatu rangkaian dengan tingkat 

kepresisian yang baik. Modul ina219 mampu 

mengukur arus hingga 3.2A dan tegangan 26 VDC 

dengan catu daya hanya menggunakan VCC 5 atau 

3V. 

 

F. Panel Surya 

Panel surya merupakan sebuah perangkat yang 

digunakan untuk mengubah cahaya dari matahari, 

yang terdiri dari partikel-partikel energi yang 

disebut "foton", menjadi listrik yang dapat 

digunakan untuk daya beban listrik. 

 

G. Relay 

Relay adalah suatu peranti yang bekerja 

berdasarkan elektromagnetik untuk menggerakan 

sejumlah kontaktor yang tersusun atau sebuah 

saklar elektronis yang dapat dikendalikan dari 

rangkaian elektronik lainnya dengan 

memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber 

energinya. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1  Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimen. Hal yang 

penting dilakukan adalah melakukan perancangan 

sistem hardware dan software. Setelah persiapan 

alat dan bahan selesai dilakukan perakitan 

hardware, kemudian dilanjutkan proses 

pemrograman software.  Setelah semua rancang 

sistem selesai, dilakukan pengambilan data untuk 

mengetahui kinerja sistem tersebut, kemudian 

melakukan proses pembahasan. 

 

 

 

 

 

 



3.2  Alat dan Bahan 

 

Tabel 3.1 Daftar alat dan bahan 

No 
Nama 

Komponen 
Fungsi 

1 ESP32 DevKit v1 

Perangkat tambahan untuk 

komunikasi secara wireless 

antara arduino melalui 

internet 

2 

Sensor PH 

meter (SKU: 

SEN0161) & 

Modul sensor 

Untuk membaca nilai pH 

dalam kolam.dan mengubah 

output analog menjadi digital 

sehingga dapat dibaca oleh 

arduino 

3 
Modul Suhu Air 

DS18B20 

Untuk membaca suhu dalam 

air  

4 

Panel Surya, 

Modul Panel 

Surya, dan Aki 

Sebagai catu daya  

5 
Motor DC & 

modul  

Aktuator untuk proses 

pemberian pakan 

6 
LCD 16x2 dan 

I2C 
Sebagai Penampil 

7 Keypad  4x4 Perangkat input untuk arduino 

8 RTC DS3231  
Penyimpan data waktu di 

arduino 

9 Relay 

Perangkat tambahan untuk 

memutus arus yang 

dihubungkan dengan arduino 

10 Kabel jumper 

Kabel penghubung Project 

Board,  arduino, sensor dan 

aktuator 

11 

Project Board Untuk memudahkan dalam 

menghubungkan arduino, 

sensor dan aktuator 

12 
Modul INA219 Modul Sensor tengangan dan 

arus DC  

 

3.3 Alur Penelitian 

A. Cara Kerja Sistem 

1. Panel surya mengkoversi sinar matahari menjadi 

energi listrik yang nantinya akan distabilkan oleh 

solar charger lalu disimpan dalam baterai, kemudian 

listrik tersebut dialirkan pada sistem sebagai catu 

daya. 

2. Pertama sistem dihidupkan, akan dilakukan 

pengaturan berat pakan yang akan diberikan pada 

ikan lele dan waktu melalui keypad serta ditampilkan 

di LCD. 

3. Pada saat waktu yang telah ditentukan sistem, Sensor 

suhu DS18B20 dan sensor pH akan membaca nilai 

suhu dan pH dari kolam.  

4. Nilai pembacaan sensor pH dan suhu akan diproses 

oleh mikrkotroler. 

5. Mikrokontroler memerintah aktuator untuk bekerja 

sesuai hasil pembacaan sensor di waktu yang telah 

diatur serta mengirim data ke internet melalui modul 

esp8266. 

6. Data yang telah dikirim dapat diakses melalui 

android menggunakan aplikasi bylink yang telah 

dihubungkan dengan sistem.  

 

3.4 Input output Sistem 

Daftar ini berguna memetakan kembali setiap 

komponen dari sistem sesuai dengan fungsinya 

sebagai input dan output. Setiap komponen utama 

yang digunakan berdasarkan fungsi input output 

terdapat dalam tabel berikut.Tabel Error! No text of 

specified style in document..2 Tabel Input Output 

Arduino Uno 

Tabel 3.4 Input Output ESP32 

No Pin FUNGSI KETERANGAN 

1 GPIO 25 Relay 1 Pada GPIO 12 

dihubungkan dengan 

relay otomatis 

2 GPIO 26 Relay 2 Pada GPIO S13 

dihubungkan dengan 

relay otomatis  

3 GPIO 32 Sensor 

Suhu  

Pada GPIO 32 board 

ESP32 dihubungkan 

dengan sensor SUHU 

4 GPIO 14 Sensor pH Pada GPIO 14 board 

ESP32 dihubungkan 

dengan sensor pH 

5 GPIO  21, 22 Sensor 

INA219 

Pada GPIO 21 (SDA), 

dan 22 (SCL) ESP32 

dihubungkan dengan 

modul INA219 

Tabel di atas merupakan tabel yang memuat 

komponen penting dalam sistem yang difungsikan 

sebagai input dan output pada ESP32 devkit v1 

 

3.2 Perancangan Sistem 

 

 
Gambar 3.1 Bagan Alir Sistem 

 



 

4.  Hasil Dan Pembahasan  

 

A. Tujuan pengujian 

Pengujian sistem ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui kinerja sistem yang telah dibuat serta 

hubungan antara software dengan hardware. Dengan 

pengujian ini dapat diketahui apakah rancangan sistem 

dapat bekerja sesuai dengan tujuan penelitian yang 

diinginkan atau tidak. Cara pengujian ini dilakukan 

dalam perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat 

diakses melalui internet. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar Error! No text of specified style in document..1 

Rangkaian Alat 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..2 

Wiring Diagram Alat 

 

Pengujian Catu Daya 

Pengujian ini  merupakan pengujian terhadap 

besar tegangan yang dihasilkan dari catu daya berupa 

aki 12v yang dihubungkan dengan rangkaian panel surya 

dan solar charger. Pengujian besar tegangan dilakukan 

secara manual menggunakan multimeter digital sebelum 

dihubungkan rangkaian alat. Dari hasil yang di 

dapatkan, tegangan dari aki menunjukkan hasil sesuai 

dengan kapasitas baterai yang tertera pada spesifikasi 

yaitu sebesar 12v. 

 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..3 

Hasil Pengujian Tegangan Aki 

 

 

 

 

4.1 Pengujian Koneksi 

 Pengujian kali ini bertujuan untuk menguji 

kinerja dari  aplikasi android yaitu bylink dan 

Esp32 dalam proses mengirim dan menerima data. 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah data 

yang dikirim dari NodeMCU berhasil diterima dan 

diproses pada aplikasi bylink. Langkah Pertama 

yang peneliti lakukan yaitu menjamin 

terkoneksinya ESP32 dengan internet dengan 

melalui fungsi serial monitor pada arduino IDE. 

 

 
Gambar Error! No text of specified style in 

document..4 ESP32 Board Sukses Terhubung Internet 

 

4.2 Pengujian sensor 

Pada rangkaian alat menggunakan 3 buah 

sensor yaitu sensor PH meter dari produk dari 

DFrobot dengan kode SKU SEN0161, sensor 

SUHU menggunakan  ds18b20 water resistance, 

dan sensor INA219 sebagai sensor pembaca arus 

dan tegangan pada sistem yang dibuat. 

 
Gambar Error! No text of specified style in 

document..5 Serial Monitor Sensor Suhu 

 

 

Gambar Error! No text of specified style in 

document..6 Pembacaan TDS Meter 

 

4.3 Pengujian Keseluruhan Sistem 



Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap 

kinerja keseluruhan sistem monitoring IoT kolam lele 

ini. Dimana dalam pengujiannya penulis menggunakan 

sebuah prototype yang telah dirangkai sesuai diagram 

yang telah dibuat. 

 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..7 

Data Kirim Database 

 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..8 

Box Alat Pemberi Pakan 

 

 
Gambar 4.9 Tampilan di Android 

 
Gambar 4.10 Koneksi Firebase dan Sistem 

 

Sebelum uji coba, penulis memastikan 

kembali rangkaian telah terpasang sesuai dengan 

sistem yang direncanakan agar tidak terjadi hubung 

singkat maupun kesalahan pemasangan pin. 

 

B. Pembahasan 

 

4.1 Proses Kerja Alat 

Proses kerja prototype alat ini ditenagai 

oleh tenaga surya  untuk menjalankan semua operasi 

sistem. Proses pertama yang di jalankan yaitu 

membaca nilai-nilai sensor seperti sensor suhu, 

sensor ph, dan sensor INA219 sebagai pembaca nilai 

arus dan tegangan. Kemudian nilai-nilai tersebut di 

simpan oleh microcontroller ESP32 untuk diproses 

sesuai dengan library yang digunakan. Proses 

selanjutnya yaitu microcontroller ESP32 akan 

mengirim data pembacaan sensor ke server google 

firebase. Firebase menyimpan data parameter secara 

realtime sehingga data yang tersimpan tersebut 

dapat diubah parameternya kapanpun melalui 

internet. Untuk merubah dan memperbarui data 

parameter, peneliti menggunakan MIT app inventor 

untuk membuat GUI yang dapat di install pada 

perangkat android. Pada tampilan android terdapat 2 

menu yang dapat digunakan untuk mengontrol 



pemberian pakan dan mengaktifkan relay melalui internet 

serta tampilan nilai pembacaan sensor. 

 

4.2 Proses Pengukuran Sensor 

Penangkaran ikan konvensional tidak 

memperdulikan kualitas dari wadah atau tempat 

pertumbuhan ikan, sehingga mengakibatkan hasil ikan 

yang kurang optimal. Dengan demikian, fungsi dari 

sistem ini dapat mengetahui kualitas suhu dan ph air 

secara realtime  sebagai sarana pengamatan maupun 

penelitian pada penangkaran ikan. Sebagai contoh pakan 

pelet yang diberikan pada ikan secara terus menerus 

tanpa adanya sirkulasi air dapat merubah kualitas panen. 

Hal ini dapat terjadi dikarenakan peternak konvensional 

kurang memperhatikan dan belum mempunyai 

parameter yang dapat dipergunakan sebagai dasar 

pengamatan untuk melakukan tindakan perbaikan 

kualitas air secara tepat waktu. Ketika kualitas air yang 

dibaca oleh sensor suhu dan ph tidak sesuai dengan 

parameter yang optimal, maka peternak dapat 

melakukan tindakan guna mengoptimalkan kualitas 

kolam. Selain itu sistem alat ini dapat memberi pakan 

secara online sehingga waktu kerja peternak lebih 

leluasa. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 
Setelah melakukan perancangan dan membuat sistem 

alat beserta hasil pengamatannya, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan dari hasil kinerja keseluruhan 

sistem monitoring IoT pada kolam ikan lele ini sebagai 

berikut : 

1. Prototype alat ini hanya dapat digunakan untuk 

satu kolam. 

2. Pengolahan data input – output pada sistem ini 

hanya dapat dilakukan dengan menggunakan 

perangkat ESP32 DevKit v1 Board. 

3. Teknologi sistem IoT memudahkan dalam 

memonitoring kondisi kolam ikan lele 

kapanpun dan dimanapun. 

4. Alat ini dapat mengukur nilai suhu, ph, 

tegangan, dan arus secara realtime melalui 

internet dan dapat di akses melalui android. 

 

B. SARAN 

Setelah menyimpulkan hasil uji coba sistem 

monitoring IoT kolam ikan lele ini, maka penulis 

berharap agar sistem ini dapat lebih dikembangkan lagi 

menjadi sebuah sistem yang lebih baik dan memiliki 

nilai jual sehingga dapat terus bersaing mengikuti 

perkembangan jaman yang terus berdampingan dengan 

kecanggihan teknologi. Adapun Hal - hal yang masih 

dapat dikembangkan dari sistem ini yaitu sebagai berikut 

: 

1. Penambahan kamera untuk memastikan setiap 

pemberian pakan berhasil dilakukan. 

2. Penambahan catu daya kedua untuk mengantisipasi 

bilamana terjadi kerusakan pada catu daya utama, 

mengingat sistem ini mengunakan energi panel 

surya. 

3. Diperlukan penyimpanan pakan yang lebih baik 

mengingat sistem ini diterapkan di ruangan terbuka 

dan memiliki kemungkinan berjamur ketika lembab  

atau basah terkena hujan.  
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