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ABSTRAK 

Keberhasilan di bidang pembenihan sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain kualitas 

benih, kualitas air. pH merupakan salah satu parameter kualitas air yang harus diperhatikan 

dalam proses budidaya. Parameter pH air yang cocok untuk pertumbuhan ikan kerapu macan 

(Epinephelus fuscoguttatus) berada pada range 7.8-8.0. Proses pengontrolan pH air kolam 

pembenihan ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) menggunakan ATMega 328P yang 

terintegritas dengan Arduino sebagai perangkat kontrol. Pembacaan nilai pH menggunakan 

sensor Analog pH meter V1.0. Apabila nilai pH yang terbaca oleh sensor berada dibawah 7.8 

maka sistem akan memerintahkan untuk mengaktifkan pompa larutan basa  dan jika nilai pH 

terbaca berada diatas 8.0 maka sistem akan memerintahkan untuk mengaktifkan pompa larutan 

asam. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai rata-rata penyimpangan pengukuran pH 

4.86% dan sistem kontrol relai untuk pompa larutan asam dan basa dapat bekerja dengan baik. 

Kata kunci : Ikan Kerapu Macan (Epinephelus fuscoguttatus), Pengontrol pH, ATMega 328P, 

Analog pH meter V1.0 

 

1. Pendahuluan 

Kegiatan budidaya pembesaran ikan telah 

dilakukan dibeberapa tempat di Indonesia, 

namun dalam proses pengembangannya 

masih menemui kendala, salah satunya 

karena keterbatasan benih. Selama ini para 

nelayan pembudidaya masih mengandalkan 

benih alam  yang  sifatnya musiman  

sehingga jumlah benih yang dibudidayakan 

sangat terbatas (Ditjen Perikanan,1996). 

Namun saat ini beberapa bibit ikan sudah 

dapat dibenihkan di beberapa balai budidaya 



yang ada di Indonesia dan  salah satunya 

adalah di Balai Benih Ikan Penghujan, 

Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, 

Provinsi Kepulauan Riau. 

Dalam pembudidayaan, keberhasilan di 

bidang pembenihan sangat ditentukan oleh 

beberapa faktor antara lain kualitas benih, 

kualitas air, pengelolaan dan sebagainya. 

Faktor kualitas air dalam hal ini meliputi : 

Suhu Air, Salinitas, pH, Oksigen Terlarut 

(DO), (Hutami Tri Hetnani, dkk, 2013). 

Pada saat melakukan peninjaun ke Balai 

Benih Ikan Penghujan terdapat beberapa 

jenis ikan yang sedang dalam tahap 

pembenihan (hatchery) dan salah  satunya 

adalah Ikan Kerapu Macan. 

 

Parameter kualitas air yang cocok untuk 

pertumbuhan ikan kerapu macan 

(Epinephelus fuscoguttatus)  yaitu suhu 

antara 24–31 °C, salinitas antara 30–33 ppt, 

kandungan oksigen terlarut lebih besar dari 

3,5 ppm dan pH antara 7,8–8,0 (Yoshimitsu 

et al, 1986). Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Balai Benih Ikan Penghujan 

bulan September 2013 pH air  pada kolam 

pembenihan ikan kerapu macan 

(Epinephelus fuscoguttatus)  berkisar 7,2-

8,2. Data tersebut menunjukkan  bahwa  

terjadi perubahan pH air yang tidak sesuai 

dengan kualitas air yang diharapkan yaitu 

antara 7,8-8,0. Di Balai Benih Ikan 

Penghujan proses pengontrolan dan 

pengukuran pH air yang masih dilakukan 

secara manual. Misalnya mengukur pH air 

dengan menggunakan pH meter digital dan 

kemudian apabila nilai pH diluar batas 

toleransi maka petugas akan melakukan 

sirkulasi dengan air yang baru hingga 

didapat pH air yang diingikan. Hal ini dinilai 

kurang efektif karena masih menggunakan 

tenaga manusia dalam melalukan proses 

tersebut.  

Untuk itu peneliti bermaksud untuk 

merancang suatu sistem otomatisasi 

pengontrolan kadar pH air menggunakan 

mikrokontroler ATMega 328P dan board 

Arduino. Sistem ini dirancang agar dapat 

mengendalikan perubahan pH yang terjadi 

pada kolam pembenihan. Sistem akan 

memerintahkan pompa larutan basa untuk 

bekerja jika nilai pH <7.8.  Dan jika sistem 

membaca nilia pH > 8.0  akan merintahkan 

pompa larutan asam untuk bekerja sehingga 

didapat nilai pH yang diinginkan.    

2. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem terdiri dari perancangan 

perangkat keras dan perangkat lunak. 

Perancangan dilakukan dengan cara 



merancang perangkat-perangkat penunjang 

sistem yang akan bekerja sama membentuk 

suatu sistem yang mampu melakukan 

pengontrolan terhadap nilai pH air. Adapun 

skema blok diagram perancangan sistem 

dapat dilihat pada gambar 1 berikut : 

 

 

Gambar 1. Blok Diagram Sistem 

Dari diagram blok perancangan sistem ini 

dapat dijelaskan sistem kerja perangkat 

secara menyeluruh. Pada tahap awal 

elektroda pH akan membaca nilai pH air 

pada kolam pembenihan dan elektroda akan 

mengubah besaran kimia dalam suatu 

larutan menjadi besaran listrik. Sinyal 

keluaran elektroda yang memiliki nilai 

analog akan diolah  oleh Arduino. 

Kemudian hasil  yang didapat akan diproses 

oleh Arduino sehingga didapat nilai yang 

terukur. Apabila dalam proses pengukuran 

pH terbaca bahwa kadar pH air 

menunjukkan nilai pH < 7,8 maka Arduino 

akan memerintahkan agar pompa larutan 

basa hidup dan sebaliknya apabila kadar pH 

air menunjukkan pada nilai ph >8.0 maka 

arduino akan memerintahkan agar pompa 

larutan asam hidup. 

2.1 Perancangan Perangkat Keras. 

2.1.1 Perancangan Prototype Alat 

Gambar perancangan prototype alat pada 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2 Perancangan Prototype alat 

- Pengontrol pH  merupakan unit yang 

berfungsi sebagai otak dari sistem. 

Pada Pengontrol pH  terdapat 

pemrosesan jenis keluaran yang 

dikehendaki sesuai dengan nilai pH 

yang terbaca oleh sensor. Pengontrol 

pH  yang digunakan adalah jenis 

ATMega 328P dan terintegrasi 

dalam satu rangkaian sistem yang 

dikenal dengan Arduino.  



- Sensor pH memiliki fungsi 

mengukur nilai pH yang terdapat 

kolam pembenihan. Dan nilai ini 

akan digunakan sebagai input yang 

akan diolah oleh rangkaian 

pengontrol pH. 

- Pompa Asam merupakan proses 

pengisian (sirkulasi) air yang 

terdapat di kolam dengan 

menggunakan pompa aquarium. 

Proses ini akan terjadi jika sensor 

mendeteksi bahwa nilai pH air 

berada pada kondisi basa. 

- Pompa Basa merupakan proses 

pengisian (sirkulasi) air yang 

terdapat di kolam dengan 

menggunakan pompa aquarium. 

Proses ini akan terjadi jika sensor 

mendeteksi bahwa nilai pH air 

berada pada kondisi asam. 

- Kolam Pembenihan merupakan area 

yang akan dikontrol 

2.1.2 Unit Pengontrol 

Unit pengontrol yang dirancang 

menggunakan Arduino, Sensor Analog pH 

meter v1.0 dan electronic relay. Perangkat 

ini mampu membaca berapa nilai pH yang 

terdapat pada kolam pembenihan. Hasil 

pembacaan akan diterima oleh Arduino 

dalam satuan tegangan milivolt untuk 

diproses lebih lanjut. Setelah nilai pH 

diproses oleh arduino maka, unit pengontrol 

akan memerintahkan salah satu pompa 

larutan asam atau basa untuk bekerja melalui 

electronic relay. Adapun rangkaian 

pembangun sistem unit pengontrol adalah 

sebagai berikut : 

 

Gambar 3 Rangkaian Skematik Unit 

Pengontrol 

2.1.3 Driver Pompa 

Rangkaian Driver Pompa digunakan sebagai 

penggerak pompa air  untuk bekerja. 

Rangkaian ini terdiri dari sebuah Transistor 

tipe NPN BC548 dan  sebuah Relay 5 VDC. 

Skema rangkaian driver pompa dapat dilihat 

pada gambar 4. 



  

Gambar 4. Rangkaian driver Pompa 

2.2  Perancangan Perangkat Lunak 

2.2.1 Program Arduino 

Perancangan program arduino dilakukan 

dengan cara membuat program yang diinput 

kedalam software Arduino 1.0 

 

Gambar 5. Tampilan input program pada 

Arduino  

 

3. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan bertujuan untuk 

memastikan apakah sistem sudah berjalan 

sesuai dengan perencanaan 

3.1 Pengujian Sensor pH 

Pengujian terhadap sensor pH dilakukan 

dengan cara melaksanakan kalibrasi 

terhadap nilai pH meter digital dengan nilai 

tegangan terukur pin analog input pada 

Arduino. Hasil pengukuran Kalibrasi  pH 

meter digital terhadap tegangan dapat 

ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil pengukuran Kalibrasi  pH meter 

digital terhadap tegangan 

Nilai Ph Nilai Tegangan 

4.1 0.909 

5.7 0.911 

7.2 0.912 

9.4 0.913 

11 0.918 

12 0.920 

 

Dari hasil perbandingan nilai pH dan 

Tegangan pada tabel 1 maka dapat di cari 

persamaan matematis untuk mendapatkan 

nilai regresi linear yang akan dipakai untuk 

nilai pemograman sehingga didapatkan 

pendekatan nilai pH yang sebenarnya. 

Persamaan linear ini yang nantinya akan 

digunakan untuk  nilai  pembacaan ADC 

internal. Berdasarkan rumus matematis yang 

diprogram pada matlab didapatkan 



persamaan matematis untuk mendapatkan 

nilai pH : 

 y= -0.6035 x² + 1.110x-0.5112    (1) 

 

 

Gambar 5. Grafik Model Pendekatan sensor 

pH Terhadap Alat Ukur Standart 

4.8. Pengujian Secara Keseluruhan 

Berdasarkan hasil pengujian keseluruhan 

diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 2. Tabel hasil pengujian keseluruhan 

Kondisi Sistem yang aktif 
pH 

Kolam 
Pompa 

Asam 

Pompa 

Basa 

Pompa 

off 

4.59 - √ - 

 

5.89 - √ - 

6.31 - √ - 

6.76 - √ - 

7.14 - √ - 

7.25 - √ - 

7.38 - √ - 

7.67 - √ - 

7.74 - √ - 

7.83 - - √ 

7.92 - - √ 

7.98 - - √ 

8.16 √ - - 

8.28 √ - - 

8.36 √ - - 

8.67 √ - - 

9.12 √ - - 

9.21 √ - - 

9.32 √ - - 

. 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan perancangan dan pengujian 

terhadap sistem, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil data yang diperoleh 

melalui pengujian dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

 

1. Sistem pengontrolan pH air kolam 

pembenihan ikan kerapu macan 

secara otomatis dapat dirancang 

dengan menggunakan Arduino dan 

sensor Analog pH meter v1.0. 

Perangkat ini disetting pada range 



pH 7,8 – 8,0 sehingga pH pada 

kolam pembenihan tetap terkontrol 

pada nilai yang diinginkan. 

2. Perangkat secara otomatis akan 

mengaktifkan pompa larutan asam 

apabila pH air diatas 8.0 dan akan 

mengaktifkan pompa larutan basa 

apabila pH air dibawah 7.8. 

3. Terdapat nilai rata-rata 

penyimpangan pembacaan pH air 

pada perangkat ini adalah 4.86%. 

Nilai penyimpangan ini diperoleh 

dari hasil pengukuran sensor Analog 

pH meter v1.0 yang disebabkan 

adanya ketidakstabilan nilai 

pembacaan pH pada sensor tersebut. 

4.2  Saran  

1. Pada penelitian selanjutnya sistem 

pengontrolan sebaiknya dilakukan 

dengan metode PID (Proporsional 

Integral Derivative) sehingga proses 

pengontrolan pH dapat dilakukan 

dengan lebih stabil dan  dengan 

waktu yang singkat. 

2. Menggunakan elektroda sensor pH 

yang lebih sensitive sehingga data 

pengukuran yang didapat mendekati 

nilai pH yang sebenarnya. 
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