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ABSTRAK 

Green, Dubes. 2016. Perancangan Perangkat Monitoring Kadar Amonia Menggunakan 
Sensor MQ 137 Pada Pembenihan Ikan Kerapu Macan Di Pengujan Bintan, 
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. 
Pembimbing: Ibnu Kahfi Bachtiar, ST., M.Sc. 

 
Pembenihan ikan kerapu macan di Pengujan Bintan mengalami permasalahan, yang 
menyebabkan perkembangan ikan kerapu tidak mengalami perkembangan yang pesat. 
Salah satu penyebab nya adalah kondisi air yang kurang diperhatikan terlebih 
pemantauan kadar amonia, maka dibutuhkan alat yang dapat memantau kadar amonia. 
Perancangan perangkat monitoring kadar amonia ini bertujuan untuk mengetahui nilai 
emisi gas amonia (NH3) pada pembenihan ikan kerapu macan di daerah pengujan 
Bintan, berbasis Arduino Nano dan menggunakan sensor gas amonia MQ 137, yang 
dapat dipantau dari LCD (Liquid Crystal Display). Alat yang telah dirancang ini 
memiliki sistem kerja yaitu menampilkan nilai pembacaan tegangan arus searah, yang 
diubah kedalam nilai digital. Perancangan alat menggunakan rumus RS= ((VC/VRL)-
1)*RL, hasil yang keluar berupa nilai digital disesuaikan untuk mencari kadar amonia. 
Sistem ini terdiri dari tegangan sensor, pengolahan data dan keluaran.  
 

Kata kunci : Ikan Kerapu Macan, Amonia, Sensor Gas MQ 137, Arduino Nano. 

 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Kepulauan Riau mempunyai luas 
sebesar 252.601 km², namun sekitar 
95% merupakan lautan dan hanya 
sekitar 5% daratan dengan demikian 
potensial penduduk untuk 
membudidayakan ikan sangat besar 
salah satu ikan yang banyak di 
budidayakan masyarakat adalah ikan 
Kerapu. 

Ikan kerapu di dunia 
internasional dikenal dengan nama 
Grouper. Ikan jenis ini merupakan ikan 
konsumsi yang dipasarkan dalam 

keadaan hidup dan memiliki nilai jual 
yang tinggi. Ikan kerapu umumnya 
hidup tersebar di daerah tropis dan 
subtropis serta dijumpai dalam 
bermacam-macam jenis (Irwan setyadi 
dkk, 2010). Kegiatan budidaya 
pembesaran ikan telah dilakukan 
dibeberapa tempat di Kepulauan Riau, 
namun dalam proses 
pengembangannya masih menemui 
kendala, diantaranya adalah adanya 
resiko gangguan alam (badai, 
gelombang besar), hewan predator 
(burung elang, hewan buas laut), dan 
kemungkinan adanya pencemaran air 
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laut (Hainudin, 2014). Untuk 
memenuhi kebutuhan pasar dan 
menghindari dari kepunahan ikan 
kerapu maka dilakukan 
pembudidayaan ikan kerapu seperti 
yang dilakukan masyarakat di Balai 
Benih Ikan Pengujan, Kecamatan Teluk 
Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi 
Kepulauan Riau.  

Kegiatan pembenihan dan 
pembudidayaan ikan kerapu di 
Indonesia masih merupakan aktifitas 
yang relative baru dan 
pengembangannya masih perlu di 
tingkatkan, karena kegiatan budidaya 
laut mempunyai harapan yang sangat 
baik untuk di kembangkan (Irwan 
setyadi dkk, 2010), dalam mendukung 
keberhasilan pembenihannya perlu 
penelitian yang mendasar antara lain 
mengenai pertumbuhan dan sintasan 
ikan yang dipengaruhi oleh padat 
penebaran, umur, dan kualitas air 
(suhu, salinitas, oksigen, ammonia, dan 
pH) (Mayunar et al., 1991). Berikut ini 
adalah data Standart Nasional 
Indonesia (SNI) 01-6487.3-2000. 
1. Suhu  : 28 °C - 32 °C 
2. Kadar salinitas : 28 ppt - 35 ppt 
3. Kesadahan  : 80mg/liter - 
120 mg/liter 
4. pH   : 7,8 - 8,3 
5. Oksigen terlarut (O2): > 5 ppm 
6. Phosphate  : 10 mg/liter - 
1100 mg/liter 
7. Amonia (NH3) : < 0,01 mg/liter 

8. Kecerahan air : penetrasi 
cahaya sampai dasar bak 
9. BOD  : maksimum 3 
mg/liter 
10. NO2 (nitrit) : < 1 mg/liter 
11. NO3 (nitrat) : < 150 mg/liter 
12. Chlorine (Cl2) : < 0,8 mg/liter 

Dari data diatas kadar ammonia 
untuk pembenihan ikan kerapu < 0,01 
mg/liter dan apabila melebihi batas 
yang telah di tentukan oleh standart 
nasiaonal maka kemungkinan besar 
pembenihan ikan kerapu akan 
mengalami kegagalan . 
B. Tujuan 

 Tujuan dari penelitian 
ini adalah : 

a. Merancang alat monitoring 
Kadar amonia secara terus-
menerus/ constant. 

b. Mendapatkan hasil data kadar 
ammonia pada kolam 
pembenihan. 

c. Mempermudah para petugas 
untuk memonitoring adar 
ammonia pada kolam 
pembenihan. 

II. KAJIAN LITERATUR 
A. Kajian terdahulu 

Penelitian yang terkait dengan 
pengukuran kadar amonia dilakukan 
oleh, Wahyu Pradana Arsitika dan 
Rihastiwi Setiya Murti. “ Prototype 
System Peringatan Dini Berbasis Sms 
Untuk Mendeteksi Kenaikan Kadar gas 
Ammonia di Pengelolaan air Limbah 
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Industry Penyamakan Kulit ” (Jurnal 
Juni 2013). Yang merancang sistem 
pengukur kadar amonia pada air limbah 
industry berbasis sms. Pengukuran 
ammonia menggunakan sensor MQ137 
dan mikrokontroler ATmega8535, 
Arduino Uno R3, GPRS Shield model 
SLD 33149p, dan modem GSM agar 
instruksi sms dapat diteruskan apabila 
melebihi ambang batas aras gas 
ammonia. 

 Penelitian yang dilakukan oleh 
Reka Heriawan dkk “ Alat Pengontrol 
Emisi Gas Ammonia di Peternakan 
Ayam Berbasis Mikrokontroler 
ATMega 8535 Menggunakan Sensor 
Gas MQ-137” (Jurnal Januari 2013). 
Yang merancang pengukuran ammonia 
menggunakan MQ-137 dan 
microkontroler ATMega 8535, lalu 
data dari sensor ditampilkan di LCD 
M162, bahasa program yang digunakan 
menggunakan bahasa BASCOM.  

Penelitian yang dilakukan oleh 
Maulida fauzzia dkk “Penyisihan 
Amoniak Dan Kekeruhan Pada System 
Resirkulasi Budidaya Kepiting Dengan 
Teknologi Membrane Biofilter” (jurnal 
2013). Yang merancang suatu alat 
untuk mengukur kadar ammonia 
menggunakan spectrometer lalu 
mengukur turbidity menggunakan 
turbiditymeter lalu pengendalian 
fouling dengan Automatic Backwash 
menggunakan rangkaian alat system 
Akuakultur. 
B. Dasar teori 

1. Ikan Kerapu Macan 

Ikan kerapu macan (Epinephelus 
fuscoguttatus) yang umumnya dikenal 
dengan sebutan “groupers” adalah ikan 
ekonomis penting yang banyak 
ditangkap dan nilai ekonomisnya yang 
cukup tinggi mengakibatkan tingginya 
kegiatan penangkapan dan penangkapan 
yang tidak ramah lingkungan, sehingga 
diperlukan pengelolaan yang tepat untuk 
menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan 
kerapu macan (Epinephelus 
fuscoguttatus)  Aris Sutrisna (2011). 

Menurut Subyakto dan 
Cahyaningsih (2005) bahwa ikan 
kerapu macan ini memiliki bentuk 
tubuh memanjang dan gepeng 
(compressed), tetapi kadang-kadang 
ada juga agak bulat. Mulutnya lebar 
serong ke atas dan bibir bawahnya 
menonjol ke atas. Rahang bawah dan 
atas dilengkapi gigi-gigi geratan yang 
berderet dua baris, ujungnya lancip, dan 
kuat. Sementara itu, ujung luar bagian 
depan dari gigi baris luar adalah gigi-
gigi yang besar. Badan kerapu macan 
ditutupi oleh sisik yang mengkilap dan 
bercak loreng mirip bulu macan. 

Kualitas air dalam budidaya 
ikan adalah setiap perubah yang 
mempengaruhi pengelolaan, 
perkembangbiakan, pertumbuhan, atau 
produksi ikan. Air yang baik adalah 
yang mampu menunjang kehidupan 
ikan dengan baik. Air laut normal selalu 
bersifat basa dan kondisi demikian 
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diperlukan bagi kehidupan biota laut 
(Hainudin, 2014). 

2. Teori Dasar Amonia 

Ammonia adalah senyawa 
kimia dengan rumus. biasanya senyawa 
ini didapati berupa gas dengan bau 
tajam yang khas (disebut bau ammonia) 
walaupun ammonia memili sumbangan 
penting bagi keberadaan nutrisi dibumi, 
ammonia sendiri adalah senyawa 
kaustik dan dapat merusak kesehatan. 
Administrasi kesehatan dan kesehatan 
pekerja di amerika serikat memberikan 
batas 15 menit bagi kontak dengan 
ammonia dalam gas berkonsentrasi 35 
ppm, atau 8 jam untuk 25 ppm. Kontak 
dengan gas ammonia berkonsentrasi 
tinggi dapat menyebabkan kerusakan 
paru-paru dan bahkan kematian. 
Sekalipun ammonia di AS diatur 
sebagai gas yang tidak mudah terbakar, 
ammonia masih digolongkan sebagai 
bahan berancun jika terhirup, dan 
pengangkutan ammonia berjumlah 
>3500 galon (13,248 L) harus disertai 
surat izin. (Wikipedia) 

Kadar amonia pada perairan 
alami biasanya kurang dari 0,1 mg/liter. 
Kadar amonia bebas yang tidak 
terionisasi pada perairan tawar 
sebaiknya tidak lebih dari 0,2 mg/liter. 
Jika kadar amonia bebas lebih dari 0,2 
mg/liter, perairan bersifat toksik bagi 
beberapa jenis ikan. Kadar amonia 
yang tinggi dapat merupakan indikasi 
adanya pencemaran bahan organik 

yang berasal dari limbah domestik, 
industri, dan limpasan pupuk pertanian. 
Kadar amonia yang tinggi juga dapat 
ditemukan pada dasar danau yang 
mengalami kondisi tanpa oksigen atau 
anoxic (Effendi, 2003). 

3. Sensor Amonia MQ 137 

Sensor ammonia MQ 137 
adalah alat yang dapat menghasilkan 
sinyal listrik sebagai fungsi 
interaksinya dengan senyawa kimia, 
dalam hal ini gas atau uap senyawa 
organic.  

Menurut Wahyu Pradana 
Arsitika dkk (2013) Sensor MQ 137 
tersusun oleh tabung kramik mikro 
Al2O3, lapisan sensitive timah 
dioksida/ tin dioxide (SnO2), memiliki 
conduktivitas rendah di udara bersih, 
ketika terdapat gas ammonia di udara  
maka konduktivitas sensor ini naik 
sesuai dengan konsentrasi gas ammonia 
di udara. Sensor MQ 137 memiliki 
sensitifitas relative tinggi pada 
ammonia dan juga untuk senyawa 
organic yang mengandung ammonia. 

Electroda pengukur dan 
pemanas sebagai lapisan kulit yang 
terbuat dari pelastik dan permukaan 
jaring stainless steel. Alat pemanas 
(hater) menyediakan kondisi kerja yang 
di perlukan agar komponen sinsitif 
dapat bekerja  
 Sensor MQ merupakan sensor 
yang memiliki kepekaan tinggi 
terhadap gas CO (carbon dioxide) dan 
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hasil kalibrasi nya stabil serta tahan 
lama.  
 

 

III. METODE PERANCANGAN  

A.  Alat dan Bahan Penelitian 

Spesifikasi perangkat keras yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 

a. Sensor MQ 137  
b. Mikrokontroller ATmega328 
c. Arduino Nano 
d. LCD 16x2 (display) 
e. Cable LAN cross 
f. Connector RJ45 
g. Adaptor 24V DC 1 A 
h. UBEC regulator 24 V to 5 V 
i. Laptop (computer) 

Sedangkan perangkat lunak yang 
digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Software Arduino 
5. Perancangan Perangkat 

 Perancangan dan pembuatan 
alat merupakan bagian yang terpenting 
dari seluruh penelitian ini. Perancangan 
perangkat meliputi perancangan 
perangkat keras dan perangkat lunak. 
1. Perancangan Perangkat 
Keras 

 Alat dirancang untuk menerima 
data pengukuran amonia dari sensor 
MQ137. Data dapat ditampilkan pada 
LCD maupun pada komputer. Power 

yang digunakan pada Arduino Nano ini 
adalah 5 VDC, yang berasal dari 
tegangan PC/ komputer menggunakan 
penghubung kabel USB. 
A.  Tata Letak Komponen 

 
Gambar 16. Tata Letak 

Komponen Pada Sensor MQ-137 
B.  Konektor dan pengaturan 
jumper 

Konektor INTERFACE (J3) 
berfungsi sebagai konektor untuk catu 
daya modul, antarmuka UART TTL, 
dan antarmuka I2C. 
Pin Nama  Fungsi 

1 GND Titik referensi ground 
untuk catu daya input 

2 VCC Terhubung ke catu 
daya (5 Volt) 

3 RX 
TTL 

Input serial level TTL 
ke modul DT-SENSE 
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4 TX 
TTL 

Output serial level 
TTL dari modul DT-
SENSE 

5 SDA I2C-bus data input / 
output 

6 SCL I2C-bus clock input 
Tabel 1. Konektor interface 

Jumper SCL SDA (J1) berfungsi untuk 
mengaktifkan resistor pull-up untuk pin 
SDA dan SCL pada antarmuka I2C. 
Jumper SCL SDA 
(J1) 

Fungsi 

 

Pull-up tidak 
aktif 
( jumper 
terlepas ) 

 

Pull-up aktif 
( jumper 
terpasang ) 

Tabel 2. Jumper SCL dan SDA 
Penting! 
Apabila lebih dari satu modul 
dihubungkan pada I2C-bus maka 
jumper J1 (SCL/SDA) salah satu modul 
saja yang perlu dipasang. 

Jumper RLOAD (J7) berfungsi 
untuk memilih resistor beban yang akan 
digunakan pada rangkaian pengkondisi 
sinyal modul DT-Sense. Hal ini harus 
diatur karena modul ini dapat 
digunakan untuk lebih dari 1 macam 
sensor dan karakteristik tiap sensor 
berbeda-beda. 
Jumper RLOAD (J7) Nilai 

Resistor 

Beban dan 
Rekomendasi 
Sensor 

 

Nilai 
Resistor 2K2 
Ohm 
Sensor MQ-4 
MQ-135 dan 
MQ-137 

 

Nilai 
Resistor 3K3 
Ohm 
Sensor MQ-3 
dan MQ-7 

 

Nilai 
Resistor 5K1 
Ohm 
Sensor MQ-6 

 

Nilai 
Resistor 
100K Ohm 
Sensor MG-
811 

Tabel 3. Jumper RLOAD 
Konektor OUTPUT (J5) berfungsi 
sebagai konektor untuk output. 
Pin Nama Fungsi 
1 GND Terhubung dengan 

titik referensi catu 
daya 

2 VCC Terhubung dengan 
tegangan catu daya 5 
Volt 

3 OC-
OUT 

Pin output kendali 
ON/OFF bersifat 
Open Collector 
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Tabel 5. Konektor output 
Jumper T.HOLD SELECT (J6) 
berfungsi untuk memilih sumber nilai 
batas yang digunakan (dari variabel 
resistor T.HOLD ADJUST atau dari 
EEPROM modul) untuk kendali 
ON/OFF. 
Jumper T.HOLD 
SELECT (J6) 

Sumber Nilai 
Batas 

 
(Jumper 
terpasang) 

Nilai batas 
menggunakan 
variabel resistor 
(R10) pada 
modul DT-Sense 

 
(Jumper dilepas) 

Nilai batas 
menggunakan 
nilai yang 
tersimpan pada 
EEPROM modul 
DT-Sense 

Tabel 6. Jumper T.HOLD 
 

Rangkaian alat dan sensor 

 
Tampilan Program 

Tampilan PC 

IV. PENGUJIAN DAN HASIL 
A.  Pengujian 

Pengujian fungsional pada 
setiap bagian sistem dari keseluruhan 
sistem hanya bagaimana cara 
menjalankan perangkat lunak Arduino 
Nano tersebut. Pengujian ini dilakukan 
untuk mengetahui kinerja dari 
mikrokontroller ATmega328 apakah 
bisa berfungsi dan menampilkan 
informasi dari Arduino Nano. 
Pengujian dilakukan dengan 
menghubungkan mikrokontroller 
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ATmega328, LCD dengan Arduino 
Nano. Berikut ini adalah program 
Arduino Nano untuk menampilkan nilai 
ammonia pada LCD dan komputer. 

Program diverify terlebih 
dahulu kemudian diupload ke Arduino 
Nano. Program ini berfungsi untuk 
menampilkan “ Nilai Amonia ” pada 
LCD dan komputer.  

 
Gambar 24. Hasil pengujian tampilan 

pada LCD 
B. Analisa Kerja Alat 

Sensor MQ 137 memiliki 
respon yang baik dalam pendeteksi 
amonia pada alat memiliki delay 
selama 1 detik, data dibatasi sebanyak 
9600 baud data pada tampilan serial 
number di computer. Alat ukur ini bisa 
difungsikan untuk didalam ruangan 
maupun di luar ruangan. Untuk di luar 
ruangan diletakan ditempat yang 
terlindung dari hujan dan terkena sinar 
matahari secara langsung. Secara 
keseluruhan alat ini sudah bekerja 
dengan sesuai rencana dan setiap 
bagian sudah bisa bekerja sesuai 
dengan fungsinya. 

Berikut ini adalah kelemahan – 
kelemahan alat yang menjadi fokus 
perhatian yaitu :  

1. Alat merespon data masih 
tergolong lambat. 

2. Pada di luar ruangan alat tidak 
bisa jauh dari perangkat 
computer  

3. Jangkauan jarak (Meter) perlu 
di tambah. 

4. Proses penampilan data dengan 
sempurna, alat harus dalam 
keadaan statis dan terhubung 
dengan computer. 

5. Alat tidak bisa terkena air. 
6. Monitoring ammonia air belum 

bisa di jalankan secara online. 
 

C. Kegagalan Pada Sistem 
Kegagalan pada sistem biasa 

terjadi selama proses penelitian. Hal itu 
pun berlaku pada pelaksanaan proses 
tugas akhir ini. Maka harus dilakukan 
perbaikan dan pengecekan pada alat 
ukur. Berikut ini adalah tahap yang 
harus dilakukan untuk menghindari 
kegagalan sistem : 

1. Pemeriksaan bagian pada 
perangkat lunak untuk 
memastikan sistem dalam 
keadaan baik. 

2. Jika perangkat keras dalam 
kondisi baik, maka periksalah 
bagian perangkat lunaknya, 
lakukan verify sebelum meng-
upload program ke perangkat 
keras. 
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3. Laksanakan pengujian dan 
amati kembali. Pada kasus 
kegagalan sistem yang sering 
terjadi adalah di bagian 
perangkat kerasnya seperti pada 
arduino. Maka diperlukan 
perhatian lebih untuk 
memastikan perangkat keras 
dalam kondisi baik dan siap 
dilakukan pengujian. 

4. Apabila perangkat lunak tidak 
mengalami masalah, periksa 
pada perangkat perangkat keras 
tekan tombol reset pada 
mikrokontroller. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil data yang 
diperoleh melalui pengujian dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 

1. Memonitoring kadar 
keasaman amonia dapat 
dilakukan secara terus- 
menerus dengan 
menggunakan Perangkat 
lunak Arduino Nano pada 
PC berbasis, sehingga nilai 
amonia dapat dipantau 
dengan nilai ADC.  

2. Monitoring dengan sistem 
ini masih dilakukan batasan 
kabel penghubung.  

3. Sistem perancangan ini 
dapat menampilkan nilai 
ADC 

 
B. Saran  

Penelitian ini masih 
memerlukan pengembangan di masa 
yang akan datang. Adapun saran bagi 
penelitian selanjutnya adalah sebagai 
berikut: 

1. Menambah daya jangkauan 
jarak pemantauan 
monitoring amonia pada 
kolam pembibitan ikan. 

2. Penyimpanan data 
diperlukan agar mengetahui 
nilai amonia secara 
constant. 

3. Untuk nilai amonia yang 
terlalu tinggi di butuhkan 
sebuah sistem alarm/ 
pengingat.  

4. Mengembangkan 
pengkoneksikan pantauan 
monitoring berbasis 
internet. 

5. Memperhatikan langkah 
meng-upload program ke 
arduino agar tidak terjadi 
kesalahan atau error pada 
sistem. 
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