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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya teknologi masa kini muncul inovasi teknologi 

yang disebut Internet of Things. Internet of Things (IoT) mengacu pada 

penggunaan sensor, aktuator dan teknologi komunikasi yang ditanamkan ke objek 

fisik yang memungkinkan objek tersebut untuk dilacak dan dikendalikan melalui 

jaringan seperti internet.  

Ikan lele (Clarias gariepinus) merupakan komoditas unggulan yang saat 

ini masih terus dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 

produksi pada sektor perikanan. Ikan   keluarga catfish ini merupakan salah satu 

komoditas perikanan unggulan di Indonesia. Berbagai upaya untuk 

mengembangkan perikanan budidaya terutama sistem intensif hingga kini masih 

terus dilakukan mengingat  sistem ini masih terkendala oleh berbagai masalah 

diantaranya adalah kualitas air dan memberi pakan ikan. Kualitas air menjadi 

salah satu faktor dalam keberhasilan budidaya ikan, derajat keasaman (pH) air dan 

kadar oksigen di air adalah salah satu contoh indikator untuk menentukan kualitas 

air. Kemudian perkembangan dari budidaya ikan ini juga disebabkan dari pakan 

nya. Bagi peternak ikan yang mempunyai kolam yang banyak, akan mengalami 

kesulitan dalam memberi pakan ikan secara manual dan terjadi keterlambatan 

pemberian pakan ikan. Seperti dalam sistem peternakan ikan lele, terlambat saja 

memberi pakan pada ikan akan terjadi kanibalisme dalam suatu kolam yang 

menyebabkan berkurangnya populasi ikan.  

Salah satu contoh penerapan konsep  Internet of Things dalam bidang 

budidaya ikan ialah sistem pemberi pakan dan pengukuran pH air secara otomatis 

dan menggunakan salah satu komputer mini yaitu ESP With NodeMCU dan motor 

servo sebagai mikrokontroler. Dengan pengembangan teknologi Internet of 
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Things pada sistem ini dapat membantu pembudidaya untuk melakukan pemberi 

pakan dan pengukuran pH secara otomatis dengan jarak jauh tanpa harus 

melakukannya secara manual dengan mengunjungi kolam setiap waktu. Karna itu 

akan mempengaruhi pertumbuhan ikan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka, dalam 

penelitian dirancang sebuah alat sebagai pengontrol pemberian pakan serta 

pengukuran pH secara realtime dan otomatis dari jarak jauh berbasis IoT yang 

terkoneksi internet. Pada penelitian kali ini penulis merancang sebuah alat untuk 

membantu peternak lele dalam melakukan pekerjaan nya yang dituangkan dalam 

tugas akhir ini yang berjudul “ Rancang Bangun Alat Pemberi Pakan dan 

pengukuran pH air  Otomatis pada kolam  Ikan Lele”.   

 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah :  

1. Bagaimana merancang sistem untuk memonitoring pH air dan 

mengontrol motor servo ? 

2. Bagaimana proses pengiriman nilai pH dengan menggunakan Sensor 

pH ke NodeMCU 

3. Bagaimana proses pengiriman  nilai sensor ke firebase dan data 

dikirimkan ke aplikasi ? 

4. Bagaimana proses mengirimkan perintah dr smartphone ke Motor 

Servo ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut batasan masalah yang diberikan pada penelitian ini :   

1. Merancang topologi untuk rancang bangun alat pengukuran pH dan 

buka pakan secara otomatis. 
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2. Penggunaan mikrokontroler NodeMCU with ESP8266 sebagai 

pengolahan data dari sensor pH dan menerima perintah dari 

smartphone untuk membuka motor servo.  

3. Membuat perancangan Database.   

4. Output dari pengukuran pH Air kolam ikan lele ini ditampilkan 

melalui Android dan Pemberi pakan ikan dibuka secara otomatis dari 

smartphone. 

5. Alat dibuat dan dilakukan pengujian secara keseluruhan didalam suatu 

wadah (prototype).  

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian Rancang Bangun Alat Pemberi Pakan Dan Pengukuran 

pH Air Kolam Otomatis Pada Ikan Lele  ini adalah Membuat alat prototype  

pemberi pakan dan kontrol pH  menggunakan teknologi IoT pada kolam sehingga 

Memberikan informasi data kondisi  pH air kepada peternak ikan lele tanpa 

peternak harus mengecek ke kolam secara manual, Pengecekan dilakukan secara 

otomatis tanpa menghambat pertumbuhan ikan. Dan proses pemberian pakan ikan 

bisa dilakukan secara jarak jauh dan kapan saja.  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah Membuat Rancangan prototype Alat 

Pemberi Pakan dan pengukuran pH air kolam pada Ikan Lele. Mempermudah 

dalam memberi pakan ikan serta mempermudah mengetahui tingkat keasaman air 

untuk mengetahui kapan waktunya air kolam tersebut akan diganti. Sehingga 

pembudidaya bisa mengontrol secara otomatis melalui smartphone. 

 

1.6 Metode Penyelesaian   

Metode penyelesaian yang dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan 

masalah rancang bangun alat pemberi pakan dan pengukuran pH air Kolam pada 

Ikan lele. Pengujian sistem secara keseluruhan dilakukan setelah masing-masing 
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perangkat lunak dan perangkat keras terpasang dengan baik sesuai dengan yang 

diharapkan pada saat perancangan. Parameter-parameter yang akan di pantau 

adalah sensor pH dan menjalankan Motor Servo untuk memberi pakan ikan. Data 

dari sensor tersebut akan di monitoring melalui Android pada jaringan lokal dan 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


